
Z Á P I S
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 29. 5. 2018

_________________________________________________________________

Přítomni: Dvořák, , Kemr V., Kemr J.,Strnad,Trunecký, Šimáně, Hrábek , Božek a
Rynekr
Omluven: Hrstka a Vetešník
Za dozorčí komisi: Dvořák ml.
Omluven: Tykva a Semecký.
Hosté : Mgr. Šanko

Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
• • u ČEZu zajistil převod elektroměru chaty Rybářka zpět na naši organizaci
• • poděkoval všem zainteresovaným na přípravě a bezproblémový průběh
             dětských závodú na Labi - Juniorka 2018 a na Remanenci – dětský kroužek
             Sadská
•   Informoval o žádosti České zemědělské univerzity Fakulty agrobiologie,
             potravinových a přírodních zdrojů, Katedry zoologie a rybářství o odlov invazních
             rakú na Labi. Výbor MO žádost schválil a odlovem souhlasí za podmínek ůčasti
             člena výboru při odlovu.

Host Mgr. Šanko

• • informoval výbor o výjezdním zasedání SUS, které se bude konat ve dnech 11.
             a 12.6.2018 . Zajištěním a přípravou pověřeni Dvořák st. Vetešník, Šimáně a ing.
             Kemr V.

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).

Hospodář :
• • Chovné rybníky se již pravidelně krmí a kontrolují
•   Za pomoci pracovníků Povodí Labe zlikvidoval padlý strom na Staré Mrlině

Trunecký:
• • Rovněž informoval o žádosti na odlov invazních raků

Rynekr

•   Zajišťuje soustředění malých rybářů na dny 8. – 10.6.2018

Kemr J.

• • dokončil úpravy nových stránek naší MO
•   dodal z vlastních zdrojů tiskárnu se skenerem a kopírkou



Božek
• • v sobotu viděl na Remanenci cca 20 rozjařených mladíků kteří házeli do vody
PET lahve a ještě to hlasitě oslavovali. Bohužel nikdo z přítomných rybářů jim neřekl ani
slovo a nenapomenul.je. Zavolal tedy Městskou policii která se velmi rychle dostavila a
donutila mladíky lahve vysbírat a uklidit

Hrstka:
• • Svůj příspěvek spolu s omluvou z jednání výboru zaslal elektronicky.
• • informoval o průběhu dětské juniorky ve dnech 26. a  27.6.2018, která proběhla
bez problémů za účasti 21 dětí. Zprávu a fotky se souhlasem rodičů zašle na SUS, naše
web stránky a Facebook
• • příprava na jarní soustředění probíhá, ceny má objednány, účast bude cca 18
             dětí. Součástí soustředění budou i dětské závody v obci Chleby

Různé:
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.
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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
Úkol byl splněn

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
Splněno

Příští schůze výboru se svolává úterý
12.června 2018, od 17:00 hod TESKO
V Nymburce 28.5. 2018 zapsal: Dvořák




