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Z Á P I S 

z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 9.1. 2019 
_________________________________________________________________ 

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

• Úvodem první výborové schůze v roce 2019 předseda popřál všem přítomným 
členům výboru a DK pevné zdraví a mnoho úspěchů ve společné práci pro 
MO Nymburk a naše rybáře. 

• 23.února 2019 bude prodej povolenek v Sadské probíhat v hotelu Modrá 
hvězda. 

 
Jednatel: 

• Informoval výbor o výsledku jednání s ředitelem TS Nymburk ve věci odvozu 
vyzrálého sedimentu z chovného rybníka na rybářské základně. Jedná se o 
vytvoření prostoru pro uložení sedimentu z chovného rybníka, který máme 
v plánu odbahnit a zpevnit v břehových partiích. 

• Seznámil výbor s obsahem dopisu jednatele SÚS Praha, pan Pavel Horáček 
na vlastní žádost odchází z vedení SÚS Praha.  

 
Došlá pošta:  
ČRS SÚS Praha:         Zkoušky nových členů RS a školení nových hospodářů.     
ČRS SÚS Praha:         Zástřelné kormorán.                                                                          
ČRS SÚS Praha:         Faktura za 600kg bílé ryby.                                                     
ČRS SÚS Praha:         Aktualizace termínového kalendáře.                                    
ČRS SÚS Praha:         Výkaz činnosti za rok 2018                                                   
ČRS SÚS Praha:         Info – Republikový sněm ČRS.                                            
ČRS SÚS Praha:         Dotační titul 17 Podpora mimoprodukčních funkcí ryb.revírů.     
                                     Poděkování za spolupráci – Pavel Horáček.                       
ČRS SÚS Praha:         Sumarizace úlovků za rok 2018.                                                   
Povodí Labe s.p.:         Opravené faktury.                                                                                    
ČEZ Prodej a.s.:          Vyúčtování odběru el.energie , odběrní místo Na Ostrově. 
 
Zástupce hospodáře :  

• Provedl doplnění žádosti na odstřel kormorána velkého. 
• Je potřeba požádat o vyjímku z dopravního značení pro vozidlo MO Nymburk 

Renault Trafic na rok 2019. 
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Hrstka : 
•  Požádal jsem jménem organizace Město Nymburk o poskytnutí dvou grantů 

pro naši rybářskou mládež. Požadovaná částka na dvě plánované akce je 
30 000,-Kč. 

• Akce první povolenka zdarma pro začínajícího mladého rybáře na revír 
místního významu pro rok 2019 bude pro rok 2019 opět v platnosti. 

• Plán akcí na rok 2019 je zpracován viz příloha „ Plán akcí mládeže MO 
Nymburk na rok 2019 .“ 

 
 
Kemr Jakub: 

• Web organizace navštěvuje 150 – 300 osob týdně. 
• Předal pomůcku pro sumarizaci krajských povolenek, do sumarizace bude 

zapojen celý výbor, vložení do systému zajistím. 
Kemr Václav: 

• Vyzval přítomné, aby začali zajišťovat sponzory plánovaného rybářského 
plesu. 

 
 
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 
Termín úkolu nebyl ukončen. 
 
                               
 

   Příští schůze výboru se svolává na středu      
  23.ledna 2019, od 18:00 hod TESKO  
 
V Nymburce 10. ledna 2019                                                        zapsal: Vetešník 
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