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Z Á P I S 

z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 30.10. 2019 
_________________________________________________________________ 

 
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Kemr Jakub, Rynekr, 
Božek , Hrstka a Hrábek . 
Omluven: Šimáně. 
Za dozorčí komisi: Tykva a Dvořák. 
Omluven:  Semecký 
 Hosté : Dušan Hýbner . 
 
Průběh jednání :  
 
Jednání výboru zahájil předseda MO.  
 Přivítal předsedu Středočeského územního svazu pana Dušana Hýbnera, který 

navštívil jednání výboru MO Nymburk se záměrem projednat kritiku MO Nymburk 
ve věci zajištění podzimního kola Středočeské juniorky na řece Labi v Nymburce 
viz.zápis z výborové schůze ze dne 2.října 2019. 
 

Předseda předal slovo předsedovi SÚS.  
Dušan Hýbner: 
Úvodem svého vystoupení uvedl, že pozorně sleduje veškerou činnost okolo MO 
Nymburk a poděkoval výboru za práci s mládeží a vynaloženým úsilím při řešení 
sporů s vlastníky pozemků u jezera Sadská. Rovněž vyzdvihl činnost naší rybářské 
stráže. 
Na druhou stranu ho mrzí reakce výboru na zhodnocení průběhu Středočeské 
juniorky a z tohoto důvodu si přijel vše vyříkat z očí do očí a přijmout opatření, tak 
aby byl ročník 2020 uskutečněn bez komplikací a nedorozumění. Vyzval ředitele 
závodů Ing.Hrstku, aby sdělil svoje argumenty a stanoviska. Kritika MO Nymburk 
byla k počtu pohárů, poskytnutým cenám a nepřítomnosti zástupce ČRS z.s.SÚS. Po 
vzájemné výměně názorů a argumentaci bylo zkonstatováno, že nebyla věnována 
patřičná pozornost při zpracování propozice a nedostatečně komunikováno se 
zástupcem svazu, který má tyto závody koordinovat. Případné požadavky na SÚS 
nebyly včas uplatněny, je zapotřebí se přípravou závodu zabývat s dostatečným 
předstihem a neřešit vznikající problémy týden před akcí. 
Předseda SÚS ukázal vyhodnocení uskutečněného závodu, které bylo zpracováno 
formou sdělení bez obsahu a nešlo použít k umístění na web SÚS. 
Výbor MO Nymburk přiznal, že žil ve vědomí, že akce je zajištěná a připravená bez 
komplikací. Předseda SÚS předal vzory propozice na akce, kde jsou již uvedeny 
jména pozvaných zástupců svazu, propozice na závod v Nymburce toto postrádala. 
 
Lze zkonstatovat, že setkání s předsedou SÚS vneslo do tohoto případu dost světla 
a příští ročník juniorky se bude připravovat s dostatečným předstihem a lepší 
komunikací.  
Předseda svazu dále informoval o připravovaných změnách Statutu společného 
rybolovu, tento materiál bude projednán na konferenci svazu dne 23.5.2020. Využil 
pozvání výboru MO Nymburk a setrval po celou dobu schůze výboru MO Nymburk. 
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Předseda MO Nymburk vyjádřil nespokojenost s přípravou Olšového rybníka 
k výlovu, kde došlo k úhynu kapra. Z hlediska počtu brigádníku a dalšího 
organizačního zajištění bez závad, všem za pomoc patří poděkování. 
 
Jednatel: 

 Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou. 
     Došlá pošta:   
     CRS SÚS Praha:   Informace o termínu konání konference SÚS.   
     CRS SÚS Praha:   Návrh změn statutu společného rybolovu. 
     CRS SÚS Praha:   Výklad k návrhu statutu společného rybolovu. 
     MěÚ NBK OŽP:     Stavební povolení na odbahnění a stavební úpravy chovného   
                                   rybníka na rybářské základně v Nymburce. 
    Povodí Labe s.p.:   Faktura za práce technikou při výlovu retenční nádrže „Číňan“. 
 

 Na odbahnění chovného rybníka jsme již získali stavební povolení, podzimní 
podání žádosti o dotaci již nelze zajistit, žádost bude podána v jarním termínu. 
Stavební práce budou zahájeny až v době registrace žádosti, fakturace za 
provedené práce před registrací se neuznávají. 

 
Hospodář: 

 Provedl vyhodnocení podzimních výlovů, nejhorší přírůstek kapra je v retenční 
nádrži „Číňan“ . 

 Sloveno: 
Kapr   2900 kg, Lín 177 kg, Amur 100 kg, Tolstolobik 300 kg a 15 ks candáta. 
Reprodukce candáta neproběhla dle očekávání, na Jívovém rybníku bylo 
zachyceno pouze několik kusů letošního candáta. 

Zástupce hospodáře: 

 Rybník na Zavadilce má někde přicpanou kanalizaci od výpusti, z tohoto   
      důvodu se rybník špatně připravoval. 
 Na stavidlech jsou osazeny nové zámky. 
 Na Rybářce zajišťuji revizi komínových těles. 
 Hlásí se jeden zájemce o výkon funkce člena RS . 

 
Kemr Jakub: 

 Na web jsem umístil článek a fotodokumentaci k podzimním výlovům a 
materiály SÚS-Status společného rybolovu. 

 Revír RMV Velké Valy je špatně označen, rybolov je zde prováděn držiteli 
územních povolenek. 

 Připravím s Božkem brigádu na úklid břehů Labe, Info bude na webu. 
Hrábek: 

 Sobotní brigády budou do konce listopadu. 
Hrstka: 

 Vánoční halové závody v rybolovné technice budou 7.12. nebo 14.12.2019, 
upřesním po projednání se školou RAF. 

Božek: 

 Na reviru LABE 21 v Kostomlatech došlo ke rvačce opilých rybářů, kde došlo 
ke zraněním vyžadujících výjezd Zdravotní záchranné služby za asistence 
Policie ČR. Nejednalo se rybáře MO Nymburk. 
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Předseda DK: 
Ve dnech 3.11., 14.11. a 15.11. lze zadarmo získat bílou rybu z výlovu rybníků 
Zrcadlo a Pilský. Potřebuji zapůjčit auto s přívěsem a přivítám pomoc několika členů 
MO. 
Výbor se zapůjčením vozidla a přívěsu souhlasí. 
 
 

 
Různé: 
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: Splněno, máme již stavební 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. 
 
 
5. Připravit žádost na poskytnutí dotace z OP Rybářství na opravu chovného rybníka. 
    T: 8.10.2019                                                                    Z:    Předseda a jednatel    
     Stav: Podzimní termín podání žádosti o dotaci nelze zajistit, bude využit jarní  
               termín. 
 
6.  Připravit návrhy do rozpočetu 2020. 
    T: 13.11.2019                                                                                    Z: Výbor MO           
     Termín úkolu nebyl ukončen. 
 
7. 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 
     Čekáme na stanovisko Povodí Labe s.p. 

 
8. Zpracovat výkazy pro hospodářské vyrovnání 2019. 
    T: 15.11.2019     
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    Termín úkolu nebyl ukončen. 
                                                                             Z: Hospodář 

9. Zajistit podzimní a zimní sčítání kormorána. 
T: 30.3.2020                                                          Z: Hospodář  
Termín úkolu nebyl ukončen. 
 

Nové úkoly: 
1. Objednat revizi kanalizačního potrubí od výpusti rybníka na Zavadilce. 

 
T: 31.12.2019                                                    Z: Zástupce hospodáře 

 
 
 
 

 Příští schůze výboru se svolává na středu     
13.listopadu 2019, od 18:00 hod TESKO  
 
V Nymburce 31. října  2019                                                        zapsal: Vetešník 

 

 

 

 

 
 


