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Z Á P I S
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 20.3. 2019

_________________________________________________________________

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

Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.

· Omluvil členy výboru z jednání dnešního výboru.
· Výpověď pana Komárka z nájmu chaty Rybářka v Sadské postrádá souhlas

sl.Těšínské, která nájemní smlouvu podepsala. Z tohoto důvodu jsem připravil
odpověď ve které požaduji písemné stanovisko sl.Těšínské.

· Filmaři mají zájem natočit záběr vycházející osoby z chaty Rybářka, za toto
nabízí finanční kompenzaci. Jedná se o jednorázovou akci v tomto místě,
další záběry budou pořízeny v jiné lokalitě.

· V pátek 22.3.2019 je plánovaná schůzka se zájemcem o nájem chaty. Nadále
platí, že v letošním roce necháme vypracovat znalecký posudek a chatu
prodáme.

· Oslovil mě vlastník pozemku u jezera Sadská s tím, že zákazová značka na
jižní straně jezera je umístěna špatně. Nesouhlasí GPS souřadnice proti
souřadnici uvedené v dodatku bližších podmínek výkonu rybářského práva.Z
tohoto důvodu je zapotřebí na místě samém provést kontrolu umístění značky
a sjednat nápravu.

· V rozpočtu na rok 2019 navrhuji nákup ryb v hodnotě 850 000,-Kč.
· Policie ČR-Poříční oddíl Labe nabízí součinnost při provádění kontrol na

hlavním toku Labe. Podmínkou je vypracování plánu kontrolní činnosti a jeho
předložení veliteli Poříčního oddělení.

Jednatel:
· Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou.

Došlá pošta:
Zdeněk Komárek Kouřim:           Výpověď nájmu z chaty „Rybářka“ v Sadské.
Autorský ochranný svaz Praha:  Faktura za autorská práva – Rybářský ples.
ČRS SÚS Praha:                        Faktura za KP2.
ČRS SÚS Praha:                Kalkulační listy 2019, e-mailové adresy sekretariátu  SÚS,
rozpracované usnesení konference SÚS ze dne 22.9.2018 a rozpracované usnesení
Republikového sněmu ČRS ze dne 24.11.2018.

Hospodář:
·  V úterý 19.3.2019 proběhlo jarní vysazování, 1,8 tuny kapra do revíru

JEZERO Sadská, 500 kg kapra do Remenence, 500 kg kapra do Starého
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Labe a 500 kg kapra do Písteckého rybníka. Vysazená ryba byla mírových
parametrů 40 – 50 cm. Vysazení do sdruženého revíru Jezero Sadská byl
přítomen zástupce ČRS SÚS Praha.

· Odpoledne 19.3.2019 dodal ČRS SÚS Praha násadu amura bílého 200 kg,
velikost 20 – 35 cm. Násada byla umístěna do chovného rybníka na základně
TESKO v Nymburce.

· Ve středu 20.3.2019 bylo vysazeno 10q kapra, rozděleno do Bobnic a Chleb.
· ČRS SÚS dovezl 1020 kg kapra z redistribuce, ryba byla vysazena do jezera

Sadská. V letošním roce již vysazeno 6,4 tuny ryby.
· V sobotu 23.3.2019 se jede pro násadu kapra do Košetic, hmotnost jednoho

kusu cca 600g. Bude zakoupeno 1,5 tuny násady.
· V pondělí 25. 3. 2019 bude dodáno 160 kg štiky S2, plánovaný čas dodávky

12:00 hod, potřebuji pomoc s rozvozem a vysazením.
· 7. dubna 2019 bude proveden odlov candáta z Olšového rybníka a rozdělení

ryby do chovných rybníků k reprodukci. Na 2ha plochy se doporučuje umístit
3-4 páry candátů.

Zástupce hospodáře:
· Upozornil na nešťastnou formulaci používání dvoj a trojháčků uvedenou

v dodatku BP výkonu rybářského práva.
· V sobotu 9.3.2019 proběhlo školení nových členů, celkem 18 zájemců.
· V neděli 10.3.2019 bylo školení členů rybářské stráže, dostavilo se 20

porybných.

Hrstka:
· Město Nymburk schválilo dva granty pro rybářskou mládež MO Nymburk.

Smlouvy budou k podepsání u Ing.Rusové.
· Na členskou schůzi si každý připraví připomínky či návrh rybářského řádu pro

RMV. Zprávu o činnosti mládeže mám připravenou. Je potřeba vyčistit
projektor.

Kemr Jakub :
· Podal informaci o plánované brigádě, úklidu břehů okolo Labe. Akce je

prezentována na webu MO, předal informační letáky k umístění do info
skříněk. Termín 30.3.2019

· Přivezl zhotovená hnízda k reprodukci candáta. V sobotu 23.3.2019 budou
připevněna na podložky z kari sítě a rozvezena do chovných rybníků. Zajistí
Kemr Jakub, Božek St. a brigádníci.

Tykva Jan:
· Ředitelka MŠ Sadská projevila zájem o přednášku pro děti na téma ryby

v našich vodách. K prezentaci bych potřeboval zajistit 10 ks malých akvárií pro
ryby a pomoc od dalšího člena výboru.
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 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.
Stav: Byla odeslána objednávka na projektovou dokumentaci.

4. Osadit zákazové značky na revíru JEZERO SADSKÁ, včetně fotodokumentace.
T: 15.3.2019 Z: Tykva
Úkol byl splněn.
5.Objednat materiál na 10 ks hnízd pro výtěr.
T: 29.3.2019                                                                      Z: Kemr Jakub
Úkol byl splněn.

6. Připravit a odeslat odpověď advokátní kanceláři HKR Praha ve věci nájmu
pozemků okolo jezera Sadská.
T: 14.3.2019                                                                   Z: jednatel
Úkol byl splněn.

Nové úkoly:

1. Provést kontrolu správného umístění zákazové značky.
T: 15.4.2019                                                     Z: předseda + předseda DK

2.  Dokončit výrobu hnízd pro candáty včetně osazení do chovných rybníků.
T: 30.3.2019                                                                       Z: Kemr + Božek

Příští schůze výboru se svolává na středu
  3.dubna 2019, od 18:00 hod TESKO

V Nymburce 21.března 2019                                                        zapsal: Vetešník
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