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Z Á P I S 

z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 13.11. 2018 
_________________________________________________________________ 

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

• Úvodem jednání výboru MO popřál Josefu Šimáněmu k životnímu jubileu 60 
let a předal mu věcný dar. Zároveň poděkoval za jeho obětavou práci. 

• 6.listopadu proběhlo v Nymburce hospodářské vyrovnání roku 2018, za MO 
Nymburk se jednání zúčastnil předseda, hospodář, jednatel, Šimáně a účetní 
organizace paní Kolářová. MO Nymburk dokladovala evidenci prodaných 
povolenek, známek a plnění zarybňovacího plánu roku 2018. Kontrolou 
dokladů nebylo zjištěno žádných nedostatků, zarybňovací plán byl překročen. 
Za výsledek hospodářského vyrovnání patří poděkování především hospodáři 
a účetní MO.  
 

• Zaznamenal jsem opět negativní ohlas na připravovaný zákaz rybolovu 
v oplocené části pozemků u jezera Sadská. Za tento krok, který je vyvolán 
především vlastníky zaplocených pozemků je naší organizaci vyhrožováno 
žalobou. MO Nymburk je připravena naše rozhodnutí u případné soudní dohry 
obhájit a doložit důkazy. Případná právní pomoc bude vyžádána u ČRS SÚS. 
 

• Další ohlasy z členské základny jsou na navýšení finanční náhrady za 
neodpracovanou brigádní povinnost ze 750,- na 1500,-Kč. Je pravděpodobné, 
že někteří členové budou hledat organizaci, kde je cena brigádnické 
povinnosti na nižší hodnotě. Je nutné připomenout, že hodnotu brigád schválil 
nejvyšší orgán MO Nymburk-členská schůze !  Výbor MO Nymburk předkládal 
návrh na hodnotu brigády ve výši 1000,- Kč, tento návrh nebyl členskou schůzi 
akceptován. 

       
Jednatel: 

• Provedl kontrolu plnění úkolů z poslední výborové schůze a seznámení se 
zápisem z poslední výborové schůze 30.10. 2018.  
  

• Povodí Labe s.p. plánuje od 20.11.2018 postupně snižovat hladinu Labe o 
50mm/hod na hodnotu -600mm od normálního stavu. Jedná se o plánovanou 
opravu jezového pole nymburské elektrárny. Snížení hladiny bude v úseku 
Nymburk – Poděbrady. 

 
Došlá pošta:  
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- ČRS SÚS Praha:        Faktura za 3000 ks candáta. 
- Povodí Labe s.p.:        Mimořádná manipulace na Labi 20. – 23.11.2018.   

 
Hospodář :  

• Do RMV bylo vysazeno 300 kg bílé ryby. 
• Do LABE 21 bylo vysazeno 600 kg cejna. 
• Je zapotřebí s obcí Bobnice obnovit smlouvu na nájem revíru BOBNICE- 

Skála. 
Hrstka : 

• Poskytnuté granty pro mládež byly již vyúčtovány a poskytovatelem dotace 
schváleny. 

• 8. prosince 2018 připravuji halové závody v rybolovné technice. Závody budou 
uskutečněny v hale ZŠ RAF v Nymburce, od výboru MO požaduji příspěvek 
4000,-Kč na ceny a občerstvení. 
Výbor MO s uvolněním požadované částky souhlasí. 

Tykva : 

• Připomíná, že není vyrozuměn k účasti DK při vysazování ryb. 
• Do rybářského kroužku v Sadské se přihlásily tři děti.    

 
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 výboru pověřený organizací. 
                                       
2. 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.  
 
3. Zahájit jednání o odbahnění chovných rybníků.                                                                                             
    T: 30.9.2019                                                       Z: Předseda+Jednatel+Hospodář 
 
Nové  úkoly:  
 
4. Obnovit smlouvu na pronájem revíru v Bobnicích. 
     T: 31.12.2018                                                   Z: Předseda+Jednatel 
                               

   Příští schůze výboru se svolává úterý       

 27.listopadu 2018, od 17:00 hod TESKO  
 
V Nymburce 13.listopadu 2018                                                        zapsal: Vetešník 
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