
Schůze výboru ČRS z.s. MO Nymburk 2.října 2019 Stránka 1 
 

 
Z Á P I S 

z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 2.10. 2019 
_________________________________________________________________ 

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

 Spolupracujeme s administrátorem žádosti o dotaci na opravu a odbahnění 
chovného rybníka. 

 
Jednatel: 

 Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou. 
     Došlá pošta:   
     CRS SÚS Praha:    Formuláře a tabulky k hospodářskému vyrovnání za rok 2019.  

 Podal jsem žádost na vydání stavebního povolení na opravu a odbahnění 
chovného rybníka. 

 V souvislosti s plánovanou opravou chovného rybníka v Nymburce musíme 
požádat o „Povolení  k nakládání s vodami“, původní povolení z roku 1971 již 
pozbylo platnosti. 

 
Hospodář: 

 Výlov retenční nádrže za průmyslovou zónou se z technických důvodů 
neuskutečnil, náhradní termín je stanoven na sobotu 12. října 2019. 

 19.10.2019 bude výlov Olšového rybníka , Zavadilky a chov.rybníka na 
základně v Nymburce.. 

 26.10.2019 bude loven Jizbický rybník. 
 Příprava rybníků k výlovu dle rozpisu. 
 Tržby v roce 2019: 

Prodej povolenek (územ.,celosvaz.,celorepublikové a hostovací) 1 014250,-Kč 
Prodej členských známek                                                                 437150,-Kč 
Prodej povolenek RMV                                                                     286550,-Kč 
Příjem za brigády                                                                              276400,-Kč 
Zápisné                                                                                               18000,-Kč 
Tržby celkem                                                                               2.032 300,-Kč 

 V roce 2020 dojde k navýšení cen nakupovaných ryb k vysazení i ryb do 
chovných rybníků. Na základě kalkulace navrhuji zvýšit cenu povolenky RMV 
LABE 21A na 700,-Kč. Zarybňování revírů RMV zůstane ve stejném množství 
s přihlédnutím k úlovkům. 
Výbor s navýšením ceny povolenky na revír RMV souhlasí. 

    
Zástupce hospodáře: 

 Revize komínových těles jsou objednány. 
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 Doposavad naše rybářská stráž zadržela 17 povolenek. 
 O školení rybářské stráže nebyl projeven zájem. 

 
Hrstka: 

Ve dnech 4. – 6.10.2019 proběhne podzimní soustředění mládeže na 
rybářské základně na základně v Nymburce. Předpokládám účast 20 – 25 
dětí, program je připraven. Požaduje příspěvek na stravu ve výši 5000,-Kč. 
Dotaci od Města Nymburk se nepodařilo získat.                               
Výbor s poskytnutím souhlasí. 

 Proběhlo podzimní kolo Středočeské juniorky v plavané na řece Labi 
v Nymburce. Účast 17 žáků a 3 dorostenci. Na soutěž byly dodány pouze dvě 
sady pohárů, poskytnuté ceny byly rovněž ze strany SÚS nedostatečné. 
Závod proběhl bez účasti zástupce ČRS z.s.SÚS. 

 Náš závodník Král obsadil ve své kategorii 3.místo. 
 
Předseda DK: 

 Poděkoval výboru MO Nymburk za poskytnutou materiální pomoc a podporu 
při zabezpečení podzimního kola Středočeské juniorky 2019. 

 
 
Různé: 
Hospodář:    V sobotu 5.10.2019 proběhne poslední krmení chovných rybníků a bude 
provedena oprava poklopu výpusti( provede Zd.Dvořák ml.). 
. 
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                                
    Stav: Byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Ostatní kroky viz zápis.                                                                        
 
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: Okresní soud v Nymburce vydal 4.9.2019 usnesení ve kterém ustanovuje 
znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady vypracovat znalecký posudek ke 
stanovení obvyklé ceny za cenu nájmu pozemků pod vodní plochou jezera Sadská. 
Znalecký posudek má být vypracován a předložen soudu do 60 dnů. 
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6. Připravit žádost na poskytnutí dotace z OP Rybářství na opravu chovného rybníka. 
    T: 8.10.2019                                                                    Z:    Předseda a jednatel    
     Termín úkolu nebyl ukončen.  
 
7.  Připravit návrhy do rozpočetu 2020. 
    T: 13.11.2019                                                                                    Z: Výbor MO           
     Termín úkolu nebyl ukončen. 
 
Nové úkoly: 
 

1. Požádat Odbor životního prostředí při MěÚ Nymburk o povolení k nakládání 
s vodami (povolení pro chovný rybník na základně v Nymburce). 
T: 31.10.2019                                                                                 Z: Jednatel 
 

2. Zpracovat výkazy pro hospodářské vyrovnání 2019. 
T: 15.11.2019                                                                                 Z: Hospodář 

 
 

 Příští schůze výboru se svolává na středu     
16.října 2019, od 18:00 hod TESKO  
 
V Nymburce 5. října  2019                                                        zapsal: Vetešník 

 

 

 

 

 
 


