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Z Á P I S 

z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 7.8. 2019 
_________________________________________________________________ 

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

 Město Sadská zveřejnilo svůj záměr, vyhlásit výběrové řízení na pronájem 
pozemků pod jezerem Sadská. ČRS z.s.MO Nymburk se po zveřejnění do 
soutěže přihlásí. 

 22.8.2019 proběhnou u Okresního soudu v Nymburce první dvě soudní řízení 
ve věci nezaplaceného nájmu z ploch pod vodou jezera. MO Nymburk bude 
usilovat o stanovení obvyklé ceny nájmu a zpřístupnění zaplocených pozemků 
okolo jezera všem oprávněným rybářům a kontrolním orgánům.  

 MO Nymburk bude zastupovat advokátní kancelář JUDr.Jan Urbanec. Za MO 
Nymburk bude přítomen předseda, jednatel a předseda DK. 

 
Jednatel: 

 Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou. 
     Došlá pošta:   
     Akademie věd ČR Brno:  Žádost o umožnění ichtyologického průzkumu v revírech   

                                         Mrlina a Výrovka. 
Karel Ulrich Sadská:        Písemné stanovisko k zadržené povolence. 
 
 Se zástupcem Akademie věd ČR Brno byla dohodnuta součinnost při 

kontrolním odlovu, sraz v pondělí 12.8.2019 v 09:00 hod na rybářské základně 
v Nymburce. 

 Zpracovatel projektové dokumentace na odbahnění chovného rybníka na ryb. 
základně si vyžádal informace o výtěžnosti a požadavku na stavební úpravy 
loviště. Průzkumem z loďky byla zjištěna vrstva sedimentu v rozmezí 500 – 
800 mm. Projektová dokumentace s rozpočtem bude předána v srpnu 2019. 

 
Hospodář: 

 V Bobnicích na revíru RMV Skála je problém s vodou, proběhlo doplnění 
vody čerpadly z revitalizovaného rybníka. Vše proběhlo se souhlasem 
Odboru životního prostředí MěÚ Nymburk , při doplňovaní vody je potřeba 
zachovat min.600mm vody v koupališti. Nízký vodní stav je i na Mrlině, byl 
zaznamenán úhyn menšího množství jelce tlouště. 

 K dnešnímu dni je následující výsledek prodeje povolenek: RMV 550 ks, 
krajská 430 ks, celosvazová 250, celorepubliková 1 a 40 hostovacích. 

 Zaplacené příspěvky 844 dospělých, 13 dorostenců a 94 dětí. MO Nymburk 
má k 7.8.2019   951členů. 
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     Hrstka: 

 Představil zprávu o průběhu letního tábora naší mládeže, dokument byl 
zveřejněn na sociálních sítích a poskytnut ČRS SÚS Praha. 

 Tradiční soutěž „Rozloučení s prázdninami“ bude uskutečněna 24.8.2019, na 
akci bude poskytnuta dotace od Města Nymburk ve výši 9800,-Kč. Předal 
plakáty do Info skříněk. 

 Středočeská juniorka proběhne ve dnech 21.-22.9.2019 na levém břehu Labe 
za zahrádkami. 

 Podzimní soustředění mládeže bude uskutečněno ve dnech 4.,5.a 6.10.2019 
na základně Sportovní 142. 

  
Šimáně: 

 Stav vody na revíru Skála je průběžně kontrolován, slovení ryb vzhledem 
k zabahněnému dnu nedoporučuji. 

 
Hrábek:  

 Brigády budou organizovány od září 2019. 
 

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: Projektová dokumentace je před dokončením, bude předána do 30.8.2019.                                                                              
 
4. Pokračovat v jednání o uzavření pachtu revíru 411 133 Jezero Sadská a vyřešení    
    sporu s majiteli zaplocených pozemků okolo revíru.  
    T: nestanoven                                                                  Z:    Předseda a jednatel 
Stav: 22.8.2019 proběhnou dvě soudní řízení, informace o výsledku na příštím 
výboru. 
 
Nové úkoly: 
1. Zajistit účast na dvěma soudních řízeních dne 22.8.2019 u Okresního soudu 
v Nymburce.                                                                                                                   
T: 22.8.2019                                                                    Účast: Předseda a jednatel 
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 Příští schůze výboru se svolává na středu     
4.září 2019, od 17:00 hod TESKO  
 
V Nymburce 8.srpna  2019                                                        zapsal: Vetešník 

 

 

 

 

 
 


