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Z Á P I S
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 8.1. 2020

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

Průběh jednání :

Jednání výboru zahájil předseda MO.
· Předseda MO přivítal členy výboru MO a DK na první schůzi výboru MO Nymburk

v roce 2020. Informoval výbor o jednání se soudním znalcem, který zpracovává
na základě požadavku Okresního soudu v Nymburce znalecký posudek na
stanovení ceny nájmu z pozemků pod vodní hladinou revíru 411 133 SADSKÁ.
Pro potřebu zpracování posudku jsme znalci poskytli podrobné ústní informace a
listinné podklady o výsledcích rybolovu a vysazování ryb.

· Závěrem roku jsem s jednatelem navštívil starosty obcí Bobnice a Chleby.
· V sobotu 11. ledna 2020 bude uskutečněna brigáda na vyčištění přítokové

strouhy do revíru RMV koupaliště. Rybáři z Bobnic zajistili účast dvaceti
brigádníků z Bobnic a Chleb. Výbor MO poskytne potřebné nářadí a občerstvení
brigádníků. V první fázi budou odstraněny náletové dřeviny a po té budou práce
provedeny strojní mechanizací. Na akci poskytne Obecní úřad Bobnice finanční
příspěvek.

· V lednu proběhne jednání ve věci získání dotace na opravu malé vodní nádrže
v Nymburce (chovný rybník na základně Sportovní 142).

Jednatel:
· Seznámil přítomné s došlou poštou.

Došlá pošta:
ČRS SÚS Praha:  Nabídka semináře pro předsedu a jednatele MO.
ČRS SÚS Praha:   Metodický pokyn k organizaci členské schůze.
MO Kladruby:        Poděkování za podporu organizace.
ČRS SÚS Praha:   Ustanovení RS s celokrajnou působností – urgence souhlasu.

Hospodář:
· V sobotu 4.1.2020 byl zahájen prodej povolenek, přišlo cca 60 rybářů, zájem o

RMV trvá.
· Je zapotřebí dát do pořádku nářadí pro brigádníky.

Zástupce hospodáře:
·   Požaduje zajistit na rok 2020 povolení pro vozidla MO Nymburk k vjezdu k

  rybářským revírům.
·   Školení rybářské stráže MO Nymburk bude uskutečněno v neděli 2.února 2020 od

  09:00 hod na rybářské základně v Nymburce.
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Kemr Václav:

·  Předal vyúčtování pokladny 2019, doklady budou předány účetní MO.
·  9.ledna 2020 budou předány lístky na rybářský ples (T: 29.2.2020) k prodeji do

Nymburského turistického centra, Náměstí Přemyslovců.

Kemr Jakub:
· Informoval o postupu inventarizace majetku MO. Potřebuje zajistit přístup do chaty

Rybářka v Sadské.

Hrstka:
· Podal jsem na Město Nymburk žádost na poskytnutí dvou grantů pro mládež.
· Předal plán akcí pro mládež.

Předseda DK:
· 21.prosince 2019 jsem s dětmi ryb.kroužku Sadská uskutečnil rybářskou

vycházku u jezera Za Valem, účast 12 dětí, úlovek 45 pstruhů.

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. 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: V pondělí 16.12.2019 se uskuteční u jezera Sadská schůzka se soudním
znalcem, který byl vybrán ke zpracování znaleckého posudku na stanovení výše
nájemného z pozemků pod vodní hladinou jezera. Za MO Nymburk bude přítomen
předseda a jednatel.
2020
Zpracovateli posudku poskytujeme požadované listinné doklady.

4. Připravit žádost na poskytnutí dotace z OP Rybářství na opravu chovného rybníka.
    T: bude upřesněn po vyhlášení jarního termínu v roce 2020.
                                                                                              Z:    Předseda a jednatel

5. 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

Stav:  Čekáme na stanovisko Povodí Labe s.p.
    13.11.2019 byla doplněna žádost o stanovisko.
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    27.11. 2019 Stanovisko Povodí Labe s.p. stále nemáme k dispozici.
    10.12.2019 zástupce Povodí Labe s.p. si po telefonu vyžádalo doplňující
                       informace.

11.12.2019    Bylo doručeno kladné stanovisko Povodí Labe s.p.
    16.12.2019    Podána žádost o povolení k nakládání s vodami s požadovanými
                          přílohami.

Úkol splněn.

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

7. Objednat revizi kanalizačního potrubí od výpusti rybníka na Zavadilce.
T: 31.12.2019 Z: Zástupce hospodáře
Prozatím nesplněno.

8. Provést inventarizaci majetku MO Nymburk.
T: 15.1. 2020 Z: Předseda inventarizační komise
Termín úkolu nebyl ukončen.

9.  Vypracovat „Výkaz o činnosti MO “.
     T: 15.1.2020                     Z: Hospodář,vedoucí mládeže a brigádní referent

10. Zpracovat sumarizaci všech prodaných povolenek, výkaz úlovků RMV a
      statisticky vyhodnotit povolenky SÚS (krajské).
      T: dle požadavku SÚS                        Z: Hospodář a určení členové výboru

Příští schůze výboru se svolává na středu
22.ledna 2020, od 18:00 hod TESKO

V Nymburce 9.ledna  2020                                                        zapsal: Vetešník

plán mládeže 2020.pdf


