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Z Á P I S 

z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 16.10. 2018 
_________________________________________________________________ 

 
Přítomni:  Vetešník, Hrstka, Strnad, Trunecký,Kemr Václav, Šimáně, Hrábek a 
Božek. 
Omluven: Dvořák, Rynekr  a Kemr Jakub. 
 Za dozorčí komisi: Semecký a Dvořák.                                                                                            
Omluven: Tykva. 
Hosté : 0 
 
Průběh jednání :  
Jednání výboru zahájil jednatel MO.                                                                            
Omluvil předsedu MO, který se dnešního jednání  nemůže  z osobních důvodů 
zúčastnit. Dnes mi telefonicky sdělil svoje připomínky do dnešního výboru, které 
mám na schůzi předat. 

1. Připravit vše potřebné pro uskutečnění sobotního výlovu chovných rybníků. 
2. Připravit konkrétní návrhy na pořízení věcných prostředků s využitím 

dotačních programů. 
3. Provedl kontrolu využívání objektu chaty Rybářky, z jeho pohledu nebylo 

shledáno žádných nedostatků ze strany nájemce. 
 
      Jednatel: 

• Provedl kontrolu plnění úkolů z poslední výborové schůze a seznámení se 
zápisem z poslední výborové schůze 2.10. 2018. 

• Do vozidla AVIA byly zakoupeny nové akumulátory. 
• Ve čtvrtek 11.října při pravidelném krmení chovných rybníků byl uvolněn 

příjezd na hráz Olšového rybníka a rozřezána část vytaženého stromu. Dřevo 
bylo složeno na základně. V sobotu 13.10. byl úklid dřeva u Olšoového 
rybníka dokončen za pomoci p.Hrábka a jednoho brigádníka. Dřevo rovněž 
uloženo na základně k dalšímu zpracování. 

• Na MěÚ Nymburk jsem podepsal dotační smlouvu. 
 
Došlá pošta:  

- Vrácená  měsíční povolenka. 
- ČRS SÚS Praha:                  Usnesení konference ČRS SÚS. 
- ČEZ Prodej a.s.:                   Faktura za odběr elek.energie-odbění místo Písty. 
- ČRS MO Praha 5 Smíchov:  Zápis z jednání dozorčí komise. 
- ČRS SÚS Praha:                   Faktura za 8000 ks rychlené štiky. 
- National Pen:                         Nabídka propisovacích tužek s logem firmy. 

 
Hospodář :  

• K zabezpečení sobotních výlovů chovných rybníků je zajištěno 22 – 23 
brigádníků. Strojení rybníků je zajištěno. Na výlovy se dostaví zástupce SÚS 
Praha, ryba se bude vysazovat do sdružených revírů. Sraz v sobotu 20.a 
27.10.2018 v 06:30 na rybářské základně. 
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• Do LABE 21 a Sadské bylo vysazeno 150 kg lína, velikost ryby 10 dg. Do 
RMV bylo vysazeno 3000 ks candáta 1. 
 

 
Zástupce hospodáře : 

• Vozidlo AVIA prošlo technickou prohlídkou bez závad, v servisu byla 
provedena drobná oprava na brzdách. 

• Pan Klíma předal naší MO sponzorský dar pro mladé rybáře, jedná se 
navijáky, pruty, vidličky a další drobný materiál. Věci jsou uloženy u hospodáře 
a po zaevidování budou předány do rybářských kroužků. 

 
Kemr Václav:   

• 4.10.2018 jsem  kontrolu chaty Rybářka u jezera Sadská nemohl provést. 
S nájemcem se mi nepodařilo telefonicky domluvit. 

  
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.  
 
5. Zakoupit mulčovací záslepku k sekačce trávy.  
    T: 30.6.2018                                                                                          Z: Jednatel  
     Úkol nebyl splněn.                                                      Nový termín : 30.10.2018                                       
 
6. Zajistit technickou prohlídku vozidla AVIE, tak aby byla připravena k podzimním 
výlovům. 
T: 15.10.2018                                                                   Z: Zástupce hospodáře              
 Úkol byl splněn. 
 
                               

   Příští schůze výboru se svolává úterý       

 30.října 2018, od 17:00 hod TESKO  
 
V Nymburce 16. října  2018                                                              zapsal: Vetešník 
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