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Z Á P I S 

z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 23.1. 2019 
_________________________________________________________________ 

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

• Požádal jsem město Sadská o poskytnutí dotace pro rybářskou mládež. 
• Informoval o výpovědi nájemce „Rybářky“ před ukončením nájemní smlouvy, 

z mého pohledu je výpověď neplatná z několika důvodů (z ochrany zájmů 
organizace nejsou uvedeny do zápisu). 

• Budeme muset přistoupit k odvážnému rozhodnutí a chatu prodat, nemovitost 
se stává pro organizaci přítěží a hledat každý rok nového nájemce je 
nekoncepční. Tuto nemovitost pro chod organizace nepotřebujeme, k prodeji 
chaty máme již po několik let souhlasné stanovisko členské základny(viz 
usnesení z poslední členské schůze). 

• Získané prostředky můžeme efektivně využít k odbahnění chovných rybníků a 
revitalizace umělé nádrže na rybářské základně v Nymburce. Nádrž je silně 
zabahněná, postrádá loviště se schody a obvodové strany nádrže podléhají 
erozi.  

• Do konce ledna je zapotřebí připravit návrh rozpočtu, bude předložen ke 
schválení na členské schůzi. 

• Program členské schůze bude obsahově stejný, schůze je nevolební. 
 
Jednatel: 

• Seznámil přítomné se zápisem z poslední výborové schůze. 
• Poptám vhodného projektanta na revitalizaci chovného rybníku na rybářské 

základně Sportovní 142. 
• Připomněl zlomený strom na Olšovém rybníku, jeho odstranění by bylo možné 

a bezpečné ze zamrzlé vodní plochy.  
 
Došlá pošta:  
ČRS SÚS Praha:         Zkoušky nových členů RS a školení nových hospodářů.     
ČRS SÚS Praha:         Zástřelné kormorán.                                                                           
                             
Hospodář: 

• Byla provedena inventura vrácených úlovkových lístků, výsledek je 
nesrovnatelně lepší při porovnání s rokem 2018. Nebylo v termínu do 15.ledna 
2019 vráceno 7 celosvazových, 7 územních a 11 RMV povolenek. Je pravdou, 
že každoročně několik našich členů odchází do věčných lovišť a pozůstalí 
povolenku nevrátí. 



Schůze výboru ČRS z.s., MO Nymburk 23.ledna 2019. Stránka 2 

 

• Provedl jsem sumarizaci ulovených kaprů na RMV a s velikým uspokojením 
konstatuji výlovek 4670kg kapra s průměrnou hmotností 2,56 kg/ks. K tomu 
není potřeba více dodat. 

 
Zástupce hospodáře :  

• Novým jednatelem ČRS z.s.SÚS Praha se stala paní Jaroslava Fryčová, 
v orgánech SÚS došlo po Sněmu ČRS z.s. k více personálním změnám, více 
najdete na webu SÚS. 

 
 
Kemr Václav: 

• Podal informaci o prodeji vstupenek Rybářského plesu a sponzorech. 
Hrstka : 

•  Při vyhodnocování povolenek bylo zjištěno, že několik rybářů na územní 
povolenku navštěvují revír místního významu. 

Kemr Jakub: 

• Podal informaci o zpracovávání sumarizace povolenek. 
 

Různé :  
Hospodář :  Nedoporučuje v zimních měsících pronajímat ryb.základnu, nebo pouze 
za prokazatelnou úhradu el.energie + nájem. Máme k dispozici odpočtový 
elektroměr. 
 
Správce objektu: 

• V Bobnicích na RMV Skála se provádí sekání oken. 
• Krbová kamna mají porušené vnitřní izolační desky. 

  
 
 
 
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. 
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Nové úkoly: 
4. Poptat projektanta na zhotovení PD na revitalizaci chovného rybníku na rybářské 
základně v Nymburce. 
T: 15.3.2019                                                                                           Z: Jednatel 
 
5. Vypracovat návrh rozpočtu 2019 a program členské schůze. 
T: 6.2.2019                                                                                             Z: Předseda 
 
6. Po dobu zimních měsíců pravidelně kontrolovat plnění zimních opatření na 
chovných zařízeních a RMV s výrazným úbytkem vody (Bobnice, Skála). 
T: Do odvolání                                                  Z: Hospodář+zástupce hospodáře 
 
7.  Zajistit opravu krbových kamen v zasedačce ryb.základny Sportovní 142. 
T: 26.1.2019                                                                                              Z: Jednatel 
  
 
 
 
 
                               
 

   Příští schůze výboru se svolává na středu      
  6.února 2019, od 18:00 hod TESKO  
 
V Nymburce 24. ledna 2019                                                        zapsal: Vetešník 
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