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Z Á P I S 

z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 7.5. 2019 
_________________________________________________________________ 

 
Přítomni: Dvořák,Vetešník,Strnad,Hrstka Trunecký,Kemr Václav, Kemr Jakub, 
Božek, Hrábek a Šimáně . 
Omluven: Rynekr. 
 Za dozorčí komisi: Tykva a Dvořák.                                                                                           
Omluven:  Semecký. 
Hosté : 0 
 
Průběh jednání :  
Před zahájením výborové schůze zasedala dozorčí komise MO a projednala stížnost 
pana Slepičky na člena RS p.Sixty. Dále DK projednala přestupek proti RŘ člena MO 
Nymburk na RMV – Staré Labe v Nymburce. Jednalo se o přisvojení mírového kapra 
bez provedení zápisu do evidence docházky a úlovků. 
Výsledek jednání DK bude zveřejněn po předložení zápisu z tohoto jednání.  
 
Jednání výboru zahájil předseda MO.   
 

 Omluvil členy výboru z jednání dnešního výboru. 
 Ke stížnosti pana Slepičky předseda MO vyjádřil svůj názor, kde konstatuje, 

že členové výboru, DK a RS musí být rybářské základně příkladem a případné 
povolení k vjezdu je má opravňovat pouze ke kontrolní činnosti a nikoliv 
k vlastnímu rybolovu. Vydaná povolení k vjezdu budou vystavována pouze na 
základě písemné žádosti MO Nymburk. Přítomní členové výboru toto 
stanovisko plně podporují. 

 Předseda MO popřál jménem výboru jednateli MO k 65.narozeninám. 
 Ve čtvrtek 2.5.2019 jsem spolu s jednatelem na Okresním soudu v Nymburce 

nahlédl do spisu k vydaným EPR na úhradu nájmu za pozemky pod vodou 
jezera Sadská. Zajímal nás především znalecký posudek na stanovení ceny 
nájmu a zaměření skutečné plochy pozemků pod vodou. Zdokumentovaný 
znalecký posudek byl zaslán na sekretariát ČRS z.s SÚS a předsedovi SÚS 
s žádosti o vyjádření a zaslání podkladů k výši již placených nájmů ve 
Středočeském kraji. Z pohledu MO Nymburk je požadovaný nájem cenou 
v ČR neobvyklou a vyjadřuje cenu nájmu za 1ha 100000,-Kč.  

 K doplnění podaného odporu budeme v zákonné lhůtě 30 dnů podávat 
doplňující listinné doklady, to již ve spolupráci se sjednanou advokátní 
kanceláří. 

 Předseda MO upozornil do dnešního výboru pozvaného člena člena RS, že 
veškerá závazná komunikace např. objednávání školení musí být pouze s 
vědomím výboru MO.  
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Jednatel: 

 Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou. 
Došlá pošta:             
p.Jaroslav Slepička:  Upozornění na porušení rybářského řádu členem rybářské 
stráže p.Milanem Sixtou.                                                                                                                                            
ČRS SÚS Praha:   Úprava kalkulované ceny kapra pro rok 2019.                                                        
ČRS SÚS Praha:   Školení členů rybářské stráže MO.             
ČRS SÚS Praha:   Ve vodě nežijí jen vodníci 2019. 
ČRS SÚS Praha:   Výsledky sumarizace úlovků za rok 2018. 
ČRS SÚS Praha:   Kalkulační listy nákladů na revíry MO Nymburk.   
Okresní soud v Nymburce:  Dva elektronické platební rozkazy na zaplacení nájmu 
z pozemků pod hladinou revíru 411 133 Jezero Sadská.   

 SÚS Praha nabízí provedení školení členů rybářské stráže přímo u MO. 
Školení provede předseda SÚS Praha pan Dušan Hýbner na základě 
uplatněného požadavku do 6.5.2019 na adrese redakce@crs-sus.cz. Školení 
se nabízí v odpoledním čase od 16:00,17:00 nebo 18:00. Nevhodné termíny 
jsou v období 22. – 23.5.2019. 

 Výsledky sumarizace úlovků za rok 2018 jsou přiloženy k zápisu. 
 Elektronické platební rozkazy na úhradu nájmu z pozemků pod vodou jezera 

Sadská ve výši 40 649,60 včetně nákladů řízení, kde je stanoven nájem za 
1m²/rok částkou 10,-Kč je cenou nepřiměřenou a neobvyklou. Záležitost byla 
projednána s předsedou ČRS z.s. SÚS Praha a MO Nymburk podala proti 
těmto EPR v zákonné lhůtě 15 dnů od doručení odpor. Nyní musíme do 30 
dnů písemně doložit doplňující listinné důkazy. 
Pro dokreslení této problematiky konstatuji, že jezero Sadská má výměru 38 
ha a pokud by takový nájem uplatnili všichni dotčení vlastníci pozemků, činil 
by roční nájem z tohoto revíru 3 800 000,-Kč. 
Nezbývá nám než za rozumný nájem usilovně jednat, nájemné v takové výši 
by znamenalo zánik ČRS z.s.  

 
Hospodář: 

 Olšový rybník je již napuštěný vodou, nepodařilo se zatím zajistit násadu 
kapra do tohoto chovného rybníka. Dodání ryby bude v horizontu jednoho 
měsíce. 

Zástupce hospodáře: 

 Proběhlo jednání s Městskou policií Sadská a Obvodním oddělením PČR 
Sadská ve věci součinnosti při provádění kontrol na revíru Jezero Sadská, 
byla přislíbena pomoc, ale zástupci těchto složek vidí problém při vstupu na 
soukromé pozemky. Navrhují jednání se Stavebním úřadem Sadská 
zaměřeným na posouzení stavby oplocení zabraňujícímu vstupu oprávněných 
osob k výkonu rybářského práva (v současné době již bezpředmětné, je zde 
již vyhlášený zákaz rybolovu) a vstupu rybářské stráže ke kontrolní činnosti. 
 

Hrstka:  

 Vyhodnotil uskutečněné závody „Zlatá udice“ v sobotu 27.dubna na 
Remanenci. Akce byla dobře připravena, o průběhu napsán článek, info je  
umístěno na webu MO a facebuku. Nebylo ideální počasí, přesto se zúčastnilo 
19 dětí, za podporu akce děkuji výboru MO a realizačnímu týmu. 
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 Připravuji jarní soustředění rybářské mládeže MO Nymburk a závody ve 
Chlebech. 

 
Předseda DK: 

 Na Jarní soustředění mládeže jsou zajištěny dva termíny do plaveckého 
bazénu Sportovního centra v Nymburce. 

 V uzavřeném úseku revíru Jezera Sadská dále probíhá rybolov, rybolov 
přívlačí i rybolov bez povolenek. Kontrola problematická, rybáři včas 
s nářadím mizí v rekreačních objektech a verbálně RS napadají. Jsem 
v kontaktu s odborníkem na problematiku zákonných prostředků tohoto 
jednání. Nyní hlavně zajišťujeme důkazní materiál a ztotožňování osob, které 
toto konají . 
 

Hrábek: 

 V sobotu 4.5.2019 na brigádu nikdo nepřišel, spolu s jednatelem jsme provedli 
krmení chovných rybníků. 
 

Kemr Václav: 

 Doklady k vedení pokladny po dobu mé nepřítomnosti jsou v pořádku, 
předaná hotovost v pokladně souhlasí s doklady. 

 Tradiční rybářský ples skončil v zisku, bylo prodáno 170 vstupenek, veškeré 
doklady k vyúčtování plesu jsou v pořádku. 

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: 17.dubna schůzka na místě s projektantem, proběhlo zaměření a dohodnut 
další postup. Do 14 dnů dostaneme návrh na zpracování PD k připomínkám.                                                                                
 
4. Připravit rybářské závody „Zlatá udice 2019“ v termínu 27.dubna 2019 na 
Remanenci. 
T: 27.4.2019                                                      Z: Hrstka, Rynekr a Tykva 
Úkol byl splněn. 
 
Nové úkoly : 
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 Příští schůze výboru se svolává na středu     
15.května 2019, od 18:00 hod TESKO  
 
V Nymburce 8.května 2019                                                        zapsal: Vetešník 

 

Příloha: 5x sumarizace úlovků 2018 



Schůze výboru ČRS z.s., MO Nymburk 7.května 2019. Stránka 5 

 



Schůze výboru ČRS z.s., MO Nymburk 7.května 2019. Stránka 6 

 



Schůze výboru ČRS z.s., MO Nymburk 7.května 2019. Stránka 7 

 

 



Schůze výboru ČRS z.s., MO Nymburk 7.května 2019. Stránka 8 

 

 



Schůze výboru ČRS z.s., MO Nymburk 7.května 2019. Stránka 9 

 

 


