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Z Á P I S 

z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 26.6. 2018 
_________________________________________________________________ 

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

• Poděkoval členům výboru za provedenou brigádu dne 19.6.2018, bylo provedeno 
zabezpečení přepravních nádrží na AVII a oprava požeráku na Jizbickém rybníku. 

• Po dobu letních prázdnin se bude výbor scházet 1xměsíčně, v případě potřeby se 
výbor sejde mimořádně. 

Jednatel: 
• Seznámil přítomné se zápisem z poslední výborové schůze. 
•  Na Labi v Nymburce v prostoru přístavu a ústí řeky Mrliny proběhl ve 

dnech12.6. – 13.6. 2018  monitoring populace raků. 13.6.2018 jsem se na 
místě monitoringu setkal s Ing.J.Patokou Ph.D.Dis z České zemědělské 
univerzity v Praze a byl jsem seznámen s výsledkem akce. Nebezpečný 
invazivní druh raka nebyl zaznamenán, v Labi je velké množství raka 
pruhovaného, slovy vedoucího akce, …..téměř pod každým kamenem. 
Písemnou zprávu o výsledku akce MO Nymburk obdrží. Od pracovníků 
univerzity jsem získal odbornou literaturu o chovu ryb a populaci raka, 
literatura je předána hospodáři. 

•   Směrnice o ochraně osobních dat (GDPR) je rozpracována, vycházím 
z metodického pokynu SÚS Praha. 

•   Požaduji provést kontrolu GPS souřadnic u výchozího a konečného bodu 
zákazu rybolovu na revíru „ Jezero Sadská “. 

 
Došlá pošta:  
STORMWARE s.r.o.Jihlava:      Literatura pro účetní „Moje pohoda“. 
VaK Nymburk a.s.: Faktura za vodné a stočné – odběrní místo chata Rybářka. 
Studio Aleš s.r.o.:   Faktura za tabulky s označením revírů. 
Zákaznická podpora CZ.NIC,z.s.p.o.: Dokončení identifikace účtu mojeID. 
MěÚ Nymburk OŽP: Oznámení o zahájení řízení ve věci snížení hladiny Labe o 
1500mm na vodním díle Kostomlátky a Hradištko. Navržený termín realizace 1.9. 
2019 – 30.11.2019 nebo  1.9. 2020 – 30.11.2020. 
 
Hospodář :  
 

• Ve středu 20.6.2018 byl uskutečněn dovoz kapra vlastními prostředky do 
revíru RMV. Během přepravy došlo k poruše kompresoru vzduchovacího 
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zařízení a došlo k úhynu cca 100 kg kapra.Oprava zařízení bude provedena 
včetně nových rozvodů vzduchu svépomocí. 

 
Zástupce hospodáře : 

• Byla zrušena smlouva na připojení k internetu. 
 
Šimáně: 

• Byly zakoupeny deky, polštáře a povlečení. 
 

Předseda dozorčí komise: 
• Před zahájením výborové schůze byl vyřešen přestupek našeho člena za 

překročení povolené doby lovu. DK na základě zjištěného přestupku  
zadržela povolenku k rybolovu na dva měsíce. 

 
Různé:  
Tykva: 

• Úklid rybářské základny před Letním táborem rybářské mládeže bude 
uskutečněn 14.července 2018. 
 
 

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. 
 
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. Zajistit opravu nákladního vozidla AVIA, popsané závady lze odstranit svépomocí 
po přistavení vozidla na základnu TESKO. 
T: 30.5.2018                                                                                           Z: Trunecký        
Úkol byl splněn 19.6.2018.                
 
4. Zakoupit nové povlečení.  
T: 30.6.2018                                                                          Z: Šimáně + Vetešník  
 Úkol byl splněn.                                                            
 
5. Vypracovat směrnici ČRS MO Nymburk k ochraně osobních dat členů MO 
Nymburk.  
T: 30.6.2018 Z: Dvořák+Vetešník                           Termín úkolu nebyl ukončen.  
 
6. Správce revíru Jezero Sadská zajistí kontrolu a případnou likvidaci kadavérů, ryby 
nebudou a nesmí být ukládány do nádob na komunální odpad.  
Úkol trvalý a platný pro všechny revíry.  
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7. Zakoupit mulčovací záslepku k sekačce trávy.  
    T: 30.6.2018                                                                                          Z: Jednatel  
     Termín úkolu nebyl ukončen.                                                  
 
8. Na MěÚ Sadská podat žádost o dotaci z výherních automatů. 
      T: 29.6.2018                                                                                     Z: Předseda   
       Termín úkolu nebyl ukončen.                                                  
 
9.  Připravit text dodatku bližších podmínek rybolovu na revír „JEZERO SADSKÁ“ 
    T: 29.6.2018                                                                  Z: Jednatel + hospodář 
        Termín úkolu nebyl ukončen.                                                  
 
 
10.  Zakoupit latě a betonovou směs. 

 T: 15.6.2018                                                                                      Z: Jednatel 
    Úkol byl splněn. 
 
 
 
 
Příští schůze výboru se svolává úterý      
7.srpna 2018, od 17:00 hod TESKO  
 

 

 

 

 

V Nymburce 28.června  2018                                                              zapsal: Vetešník 
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