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Z Á P I S 
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 15. 5. 2018    

_________________________________________________________________ 
 
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Kemr V., Kemr J.,Strnad,Trunecký, Šimáně, Hrábek a 
Božek.               
Omluven:  Hrstka a Rynekr.            
Za dozorčí komisi:  Tykva. 
Omluven: Dvořák a Semecký. 
Hosté :     0             
             
Průběh jednání : 
 
Jednání výboru zahájil předseda MO. 
 

• Informace o pronájmu chaty v Sadské, poslední nájemce uhradil dlužnou 
částku a objekt byl převzat. Zbývá dokončit převod el.energie zpět na MO 
Nymburk. 

• Jednání s dalšími možnými nájemci probíhá a je komplikované, máme návrh 
pouze na umístění prodejního stánku na našem pozemku s využitím vody a 
elektrické energie. Výbor tento pronájem nedoporučuje. 

Jednatel: 
Došlá pošta : 
 
Provedl seznámení s došlou poštou a zápisem z jednání výboru ze dne 4.5.2018. 

• SÚS Praha:   Zadržená povolenka našeho člena za překročení doby lovu.         
• SÚS Praha:    Metodický pokyn k GDPR.                                                     
• SÚS Praha:    Dodatky k popisům revírů.  
• SÚS Praha:    Předání evidence o hospodaření za rok 2017.  

 
Ve čtvrtek 10.5.2018 bylo zahájeno krmení chovných rybníků, příjezdové 
cesty v lese jsou upravené a nebyl žádný problém. Krmení bude probíhat 
každý čtvrtek 15:30 – 17:30 hod. Na zajištění tohoto úkolu potřebujeme 1 – 2 
brigádníky (naházet cca 500 kg obilí na přívěsný vozík, dovoz na místo a 
naházení do vody). Zájemci se mohou hlásit na tel.799 511 054 (Vetešník) 
nebo 736 218 192 (Strnad). 

• V poště již přišel manuál k vypracování směrnice pro pobočné spolky ČRS z.s. 
V souladu s tímto bude vypracována směrnice MO Nymburk. 
    

Hospodář :     
 

• Chovné rybníky jsou již osazeny rybí obsádkou, zbývá povinnost pravidelně 
krmit a kontrolovat. 

• Provedl jsem kontrolu výroby identifikačních tabulek nového označení revírů 
MO Nymburk. Termín úkolu bude dodržen. 

 
Trunecký: 
 
• Podal informaci o jednání na SÚS v Praze. Vysvětlil stanovisko SÚS 

k problematice ochrany dat členů ČRS dle požadavku GDPR. 
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• Máme ustanoveno 20 porybných + 2 na Vlkavský potok. Další RS je určena 
pro revír místního významu. 

• SÚS provedl vyhodnocení aktivity členů RS, vítěz měl 722 provedených 
kontrol, náš Otto Hlaváček byl v rámci SÚS na 10 místě. 

• 13.5.2018 jsem provedl v 01:00 hod kontrolu, jeden rybář nedodržel 
povolenou dobu lovu a byla mu zadržena povolenka. O.Hlaváček rovněž 
zadržel jednu povolenku za stejné porušení RŘ. 

 
Hrstka: 

• Svůj  příspěvek spolu s omluvou z jednání výboru zaslal elektronicky. 
• Nové webové stránky MO připravuje Jakub Kemr a má mojí podporu. Návrh 

nových stránek vychází s použitím nové technologie a současných možností. 
• Děkuji za pomoc při organizaci závodů pro ryb.mládež na Remanenci. 

Článek vyjde 22.5.2018 v Nymburském deníku. Vyúčtování a 
fotodokumentace byla předána poskytovateli grantu (MěÚ Nymburk) . 

• Jednám o sponzorství na jarní soustředění a závody ve Chlebích cca 8000,-
Kč. 

Jakub Kemr: 
• .Předvedl podobu nových webových stránek MO. 
• Sháním elektronické logo MO Nymburk, kdo ho má ? 

• Do nového PC jsem provedl stažení všech dostupných dat. 
• Žádám o fotografie z vysazování ryb a všech akcí okolo našich vod. 

Předseda DK: 

• Z jezera v Sadské zmizel kormorán. 
• 8.5.2018 kontrola revíru jezero Sadská a úseku Labe 21, kontrola byla denní 

a bez závad. 
• 27.5.2018 rybářské závody mladých rybářů kroužku Sadská cca 8-10 

závodníků na Remanenci, závody proběhnou bez omezení rybolovu na RMV. 
 
Různé: 
 
Předseda MO : Byl jsem upozorněn na nevhodné ukládání uhynulých ryb na 
revíru Sadská. 
Přijatá opatření: Výbor MO ukládá správci revíru p.Kratochvílovi zajistit likvidaci 
kavadérů předepsaným způsobem. 
 
Hrábek:  Rozbitá mulčovací záslepka u sekačky na trávu. 
Přijatá opatření: Zakoupit novou záslepku.                 Zajistí Vetešník. 
 
Hospodář:  Potřebuji zakoupit novou kopírku. 
Přijatá opatření: Výbor ukládá Jakubu Kemrovi vybrat a zakoupit vhodnou 
kopírku. 

    
 Kontrola úkolů:        
                                                                                                                                                                                     
    1.  Zajistit proškolení brigádníků se zásadami BOZP dle metodiky ČRS SÚS    
         Praha. Školení bude provedeno vždy před zahájením pracovní činnosti a bude    
         proveden zápis do presenční listiny.  
         Úkol trvalý.  Z: Referenti brigád + člen výb. pověřený organizací brigády 
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2. Zajistit označení revírů dle metodiky SÚS ČRS č.j.1902/2017 ze dne 

15.12.2017 včetně fotodokumentace a popisu umístění. 
           T: 31.10.2018                                                                              Z: hospodář 
           Termín úkolu nebyl ukončen 
  

3. Převzít objekt Rybářka od nájemce. 
T: 15.4.2018                                           Z: předseda + člen dozorčí komise 
Nový termín: 31.5.2018                          Z: předseda + člen dozorčí komise 
Úkol byl splněn. 
 

4. Zajistit převod odběru el.energie zpět na MO Nymburk. 
T: 30.4.2018                                                                                   Z: předseda 

            Nebylo provedeno                                                     Nový termín: 29.5.2018 
 

5. Zajistit opravu nákladního vozidla AVIA, popsané závady lze odstranit 
svépomocí po přistavení vozidla na základnu TESKO.  
T: 30.5.2018        
Termín úkolu nebyl ukončen.                                                         Z: Trunecký 
 

6. Zakoupit nové povlečení. 
T: 31.5.2018                                                                    Z: Šimáně + Vetešník 
Termín úkolu nebyl ukončen.        
 

7. Vypracovat  směrnici ČRS MO Nymburk k ochraně  osobních dat členů MO 
Nymburk. 
T: 30.6.2018                                                                      Z: Dvořák+Vetešník    
Termín úkolu nebyl ukončen.      
                                       

Nové úkoly:      
 

8. Správce revíru Jezero Sadská zajistí kontrolu a případnou likvidaci kavadérů, 
ryby nebudou a nesmí být ukládány do nádob na komunální odpad. 
Úkol trvalý a platný pro všechny revíry. 
 

9. Zakoupit mulčovací záslepku k sekačce trávy. 
           T: 31.5.2018                                                                    Z: Vetešník 
 

10.  Zakoupit vhodnou kopírku. 
       T: 31.5.2018                                                                    Z: Kemr Jakub 
 

 
Příští schůze výboru se svolává                     
úterý 29.května 2018, od 17:00 hod TESKO 
 
V Nymburce  17.5. 2018                                                                 zapsal: Vetešník 
 


