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Z Á P I S
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 2.10. 2018

_________________________________________________________________

Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký,Kemr Václav,Kemr Jakub, Šimáně,
Hrábek a Božek.
Omluven: Rynekr a Hrstka.
 Za dozorčí komisi: Tykva.
Omluven: Semecký a Dvořák.
Hosté : 0

Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.

· Ve středu 26.září bylo zaznamenáno neobvyklé chování rybí obsádky na
revíru „ JEZERO SADSKÁ “. Nejvíce ryb bylo zaznamenáno v okolí zařízení
pro likvidaci sinic, organizace která toto zařízení dodala a instalovala  provedla
kontrolu a prohlásila, že nemohlo tento jev způsobit. Pro přesnost uvádím, že
zařízení instaloval většinový vlastník jezera. Celá záležitost byla vyřešena za
pomoci složek IZS, jednotek SDH Sadská a HZS STC kraje stanice Nymburk.
Tyto jednotky provedly svými technickými prostředky provzdušnění vody
v jezeře. Za příčinou tohoto jevu je pravděpodobně prudký pokles venkovní
teploty, kdy bylo ve vodním sloupci velkých rozdílů v teplotách vody.

· Úhyn ryb byl minimální 2ks tolstolobika a 2ks candáta. Jednotkám požární
ochrany jsem jménem ČRS MO Nymburk písemně poděkoval.

· Navštívil mě jeden vlastník pozemků u jezera Sadská, tlumočil mi velkou
nelibost s rozhodnutím MO Nymburk zakázat v oplocených částech rybolov.
Bylo mi naznačeno, že celá záležitost bude řešena soudní cestou
s uplatněním požadavku na nájem z pozemků pod vodní plochou.

· Naše organizace příkladně pracuje s mládeží, fungují rybářské kroužky, letní
tábor a soustředění rybářské mládeže, včetně organizace závodů. Musíme
tuto činnost lépe prezentovat na veřejnosti a v mediích. Je nanejvýš nutné
z každé akce připravit dokumentaci a fotografie. Zveřejnění na webu
organizace a informování ČRS SÚS musí neprodleně po akci následovat.

Jednatel:
· Provedl kontrolu plnění úkolů z poslední výborové schůze a seznámení se

zápisem.
· Podal informaci o konferenci SÚS, která proběhla v Průhonicích dne 22.září

2018. Za MO Nymburk se konference zúčastnil Šanko,Vetešník a Trunecký.
Předsedou ČRS SÚS byl jednohlasně zvolen pan Dušan Hybner, volby
zástupců do Rady ČRS byly trochu komplikované.

Došlá pošta:
V období mezi schůzemi výboru nepřišla žádná pošta.
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Hospodář :
· Předal výboru plán podzimních výlovů a požádal o informování všech členů

s praxí při výlovech.
20.října se loví: Zavadilka, Všechlapy, Olšový a Remanence.
27.října se loví chovný rybník na rybářské základně.
Soustředění lovících je vždy v 06:30 hod na TESKU. Strojení chovných
rybníků zajistí členové výboru s určenými osobami (správci rybníků).

· Slovená ryba bude vysazena do sdružených revírů SÚS.
· Ve čtvrtek 4.10.2018 bude provedeno odstranění padlých stromů do

Jizbického rybníka. Práce budou provedeny technikou Povodí Labe s.p. za
pomoci našich členů - brigádníků. Sraz na základně TESKO v 07:00 hod.

· Avia má již zcela nefunkční akumulátory.

Zástupce hospodáře :
· Informoval výbor o jednání Konference ČRS SÚS. Mimo jiné byl zde kladen

důraz na zlepšení práce s mládeží.
- Metodika sčítání kormoránů.
- Nová kriteria na hodnocení činnosti rybářské stráže.
- Problematika cyklostezek, dochází zde ke konfliktům rybářů s uživateli

stezek.
- Hostovací povolenky budou pouze 3 a 10 denní.
- Navýšení ceny krajské povolenky na 1400,-Kč.

· Opravu Avie a zajištění technické prohlídky lze zajistit v servisu v Sadské.

Šimáně:
· Podzimní soustředění mládeže bude ve dnech 5. – 6. – 7.10.2018.
· Vozidlo Renault je po provedených servisních úkonech a výměně zimních

pneumatik.
Kemr Václav:

· 4.10.2018 provedu kontrolu chaty Rybářka u jezera Sadská.
Kemr Jakub:

· Po dokončení umístění popisových tabulek revírů zajistím fotodokumentaci.
Tykva :

· 17.10. zahajuje činnost rybářský kroužek v Sadské za stejných podmínek jako
v předešlém období.

Různé:
Dvořák – žádosti o dotace z Operačního programu rybářství musí být podány
v období 9.10. – 30.10.2018. Dotace na odbahnění rybníků musí být podložena
projektovou dokumentací. Na příští schůzi výboru požaduji předložit návrhy na věcné
prostředky s uplatněním dotace.

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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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.

5. Zakoupit mulčovací záslepku k sekačce trávy.
    T: 30.6.2018                                                                                          Z: Jednatel

Úkol nebyl splněn. Nový termín : 16.10.2018

6. Zajistit technickou prohlídku vozidla AVIE, tak aby byla připravena k podzimním
výlovům.
T: 15.10.2018                                                                   Z: Zástupce hospodáře
 Termín úkolu nebyl ukončen

Příští schůze výboru se svolává úterý
 16.října 2018, od 17:00 hod TESKO

V Nymburce 2.října  2018                                                              zapsal: Vetešník
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