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Z Á P I S 

z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 4.9. 2018 
_________________________________________________________________ 

 
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Šimáně, Kemr V.,Kemr Jakub,Hrstka 
a Božek. 
Omluven:  Rynekr a Hrábek. 
Za dozorčí komisi: Tykva a Dvořák.                                                                                              
Omluven: Semecký. 
Hosté : 0 
 
Průběh jednání :  
Jednání výboru zahájil předseda MO.  
- Úvodem svého vystoupení vyslovil jménem celého výboru  MO účast panu 
J.Tykvovi , nad úmrtím jeho otce, aktivním členem ČRS MO Nymburk. Vzpomenul 
jeho pravidelnou účast při mimořádných brigádách a rybářských závodech pro 
mládež. 
Čest jeho památce ! 
 
-Oznámil výboru že byly zaplaceny na účet MO faktury za pronájem chaty v Sadské, 
soustředění tenistů v Nymburce a za výjezdní zasedání výboru SÚS Praha. 
-Hospodářské vyrovnání za rok 2018 bude uskutečněno na naší základně 6.listopadu 
2018. 
-Seznámil výbor s reakcemi na připravovaný zákaz rybolovu na části revíru JEZERO 
Sadská, naší organizaci je vyhrožováno trestním oznámením za tento krok. 
 
- Výbor MO se již bude scházet v pravidelných 14 denních intervalech. 
 
Jednatel: 

• Provedl kontrolu plnění úkolů z poslední výborové schůze a seznámení se 
zápisem. 

Došlá pošta:  
Česká pojišťovna a.s.:  Pojistné nákladní přívěs 3SJ5955. 
SÚS Praha:        Zúčtování prodaných celosvazových a celorepublikových povolenek. 
SÚS Praha:        Žádanky o výdej známek a povolenek 2019. 
SÚS Praha:        Ve vodě nežijí jen vodníci 2018 – podzim. 
SÚS Praha:        Konference SÚS 2018-Průhonice 22.9.2018 
SÚS Praha:        Sčítání kormoránů 2018 – 2019. 
 
Hospodář :  

- Byla provedena oprava vzduchování NA AVIE. 
- V pondělí 3.9.2018 přivezeno 12q kapra, ryba vysazena do revíru místního 

významu. Původně mělo být vysazeno do sdružených vod, ale bylo se 
zástupcem SÚS dohodnuto, že podzimní ryba z našich chovných rybníků 
bude v požadovaném množství vysazena do Jezera Sadská a Labe 21. 
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Zástupce hospodáře : 
- Probíhá instalace nových popisových cedulek revírů patřících do sdruženého 

rybolovu. 
- Předal jednateli revizní zprávu elektro objektu chata Rybářka u jezera Sadská. 
- 10.září 2018 proběhne jednání hospodářského výboru SÚS, kde se bude 

mimo jiné projednávat povolení nonstop rybolovu na celém úseku Labe ve 
Středočeském kraji. 
Výbor MO Nymburk většinovým hlasováním tuto změnu nedoporučuje (9 
proti,1pro a 2 nepřítomni). Výbor MO pověřuje našeho zástupce, aby tento 
názor přednesl při jednání hospodářského výboru SÚS.  

 
Šimáně: 

- Seznámil výbor s písemnou stížností na našeho porybného při provádění 
kontrolní činnosti.  

- Vozidlo Renault bude v dohledné době předáno k provedení servisních úkonů. 
Hrstka: 

- Vyřídil poděkování Plaveckého oddílu Nymburk za umožnění soustředění 
mládeže v areálu MO. 

- Na MěÚ Nymburk budou připraveny k podpisu smlouvy na poskytnutí grantu 
pro rybářskou mládež. 

- Podzimní soustředění rybářské mládeže bude uskutečněno ve dnech 5. – 
7.října 2018. 

- Rybářský kroužek na škole RAF v Nymburce zahájí svojí činnost 5.9.2018. 
- MO Plaňany požádal o možnost uskutečnění Středočeské juniorky na Labi 

v Nymburce v termínu 15. – 16.9.2018. 
- V sobotu 8.září 2018 budou uskutečněny rybářské závody pro mládež 

„Rozloučení s prázdninami 2018“. Sraz organizačního výboru v pátek 
7.září,17:30 hod na rybářské základně. 

 
Božek: 

- Informoval výbor o kontrolách rybářské stráže na revíru LABE 21, 
zaznamenáno výrazné zlepšení dodržování rybářského řádu.  
 

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   
                                       
 
4. 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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5. Zakoupit mulčovací záslepku k sekačce trávy.  
    T: 30.6.2018                                                                                          Z: Jednatel  
     Úkol nebyl splněn.                                                            Nový termín : 18.9.2018        
 
Nové úkoly:     
 
6. Podepsat smlouvy na poskytnutí grantů na MěÚ Nymburk u Ing.Rusové. 
T: 18.9.2018                                                                                Z: Hrstka a Vetešník   
 
7. Seznámit hospodářský výbor SÚS se stanoviskem výboru MO Nymburk ve věci 24 
hod. rybolovu na LABI. 
T: 10.9.2018                                                                           Z: Zástupce hospodáře              
 
                                     
 

   Příští schůze výboru se svolává úterý       

 18.září 2018, od 17:00 hod TESKO  
 

 

 

 

 

V Nymburce 8.srpna  2018                                                              zapsal: Vetešník 

 



Schůze výboru ČRS z.s., MO Nymburk 4.září 2018. Stránka 4 

 

 


