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Z Á P I S                                                                                                                             

z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 4.3. 2020 
 
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Kemr Jakub, Hrábek,  
Rynekr , Božek  
Omluven: Hrstka a Šimáně. 
Za dozorčí komisi: Tykva a Dvořák. 
Omluven: Semecký. 
 Hosté : 0 
 
Průběh jednání :  
 
Jednání výboru zahájil předseda MO.  
 Úvodem jednání vyhodnotil přípravu a průběh „Tradičního rybářského plesu“. Za 

přípravu plesu, tomboly a zajištění průběhu plesu patří členům výboru,DK a 
dobrovolníkům z členské základny velké poděkování. Ples proběhl v naprosté 
pohodě přítomných a byl ukončen v neděli v 02:00 hod. 

 Dnešní jednání výboru budeme věnovat přípravě členské schůze, uskuteční se 
v sobotu 7. března 2020 od 09:00 hod ve velkém sále Obecního domu 
v Nymburce. Program, rozpočet, plán práce a návrh usnesení jsou připraveny. 
Ing.Hrstka dnes informoval, že má připravenou zprávu o činnosti mládeže. 
Občerstvení objedná Václav Kemr a Jan Tykva. 

 Pokračují práce v Bobnicích, zbývá vyčistit posledních 30 metrů strouhy k vodní 
nádrži „Koupaliště“. 

 
Jednatel: 

 Seznámil přítomné s došlou poštou. 
Došlá pošta:                        

     ČRS SÚS Praha:                Zálohový list na prodané povolenky.                                                   
     ČRS SÚS Praha:                Kapesní kalendáře.    
     Agroprojekce Litomyšl:       Protokol o zaměření množství sedimentu-chov.rybník.      
     Krajský úřad Střed. kraje:   Udělení výjimky z vyhlášky, odlov ryb elek. agregátem. 
 
 27. února 2020 proběhlo u Okresního soudu v Nymburce soudní řízení ve věci 

stanovení výše nájmu z pozemků pod vodní plochou jezera Sadská. V průběhu 
řízení byl vyslechnut soudní znalec, podal vysvětlení jakou cestou a metodami se 
dopracoval ke stanovení ceny za nájem zatopených pozemků. Právní zástupce 
MO Nymburk se stanovenou cenou za nájem souhlasí, právní zástupce žalobce 
nikoliv. Soudce po vyslechnutí znalce a vyjádření právních zástupců žalobce a 
žalovaného soudní řízení přerušil. Rozsudek bude vynesen ve čtvrtek 5.3. 2020 
ve 12:30 hod. Je pravděpodobné, že pokud bude výrok soudu vycházet z ceny 
stanovené znalcem, žalobce podá odvolání a celá věc se posune ke Krajskému 
soudu. 

 Žádám o zaslání všech příspěvků, zpráv a vystoupení členů výboru 
přednesených na členské schůzi na můj e-mail. 

 V sobotu 14.3. a 21.3.2020 se koná brigáda na Zavadilce, bude se čistit koryto 
strouhy k chovnému rybníku. Práce proběhnou ve spolupráci s občany obce 
Zavadilka. Sraz brigádníků na základně Sportovní 142 v 08:00 hod., možno i 
v obci Zavadilka v místě konání brigády.  
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Hospodář : 

 Tento týden bylo zahájeno jarní vysazování kapra, ve dnech 3. 3. a 4.3.2020  
            bylo dodáno 60q ryb. Vysazeno : 30q LABE 21, 15q Jezero SADSKÁ , 2q    
            Stará Mrlina, 3q Mrlina a 10q RMV. Poděkování patří našim důchodcům  
            brigádníkům, bez kterých si nedovedu splnění zarybňovacích plánů  
            představit. Je zapotřebí zajistit k plnění tohoto úkolu mladší členy MO, ne na   
            všechna místa lze zajet nákladním vozidlem a pak zbývá rybu přenášet ve   
            vaničkách. Tato činnost je pro členy ve věku téměř sedmdesáti let    
            namáhavá. 

 
Kemr Václav: 

 Na ples bylo prodáno 162 vstupenek, příprava a výdej tomboly proběhla 
v naprostém klidu a pořádku, poděkování J.Tykvovi a jeho manželce za 
starost o tombolu a účinkující kapelu. V roce 2021 v termínu 13.2.2021 
budeme pořádat již 50. ročník Rybářského plesu, je potřeba na tento termín 
zajistit hudbu. Ples neskončil ztrátou, předpokládaný zisk bude 15 – 20 tis.Kč. 

        
     Kemr Jakub : 

  Seznámil výbor s tématy brigádnické činnosti v roce 2021, úkolů a práce je 
dost např. opravit pramici, instalovat hnízda a zábrany do retenční nádrže, 
opravit klempířské konstrukce na základně, uklidit sklad, vyrobit regál na pily a 
nářadí, vymalovat kuchyň a chodbu, opravit vstupní chodník a vyštukovat garáž. 
 
Výbor navrhuje některé práce zajistit dodavatelsky, financovat z plnění za 
neodpracovanou brigádní povinnost.   
 

Různé : 
Tykva   -   Nabízí zajistit svépomocí opravu chodníku u hlavního vstupu do objektu  
                 Sportovní 142. Seznam materiálu dodá. 
 
Jednatel – Ve čtvrtek 5.3. 2020 bude proveden odvoz zeminy na úpravy okolí   
                  sportovišť Sportovního centra Nymburk, odvoz a naložení technikou TS  
                  Nymburk. 

 
 
 
 
 
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    
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    sporu s majiteli zaplocených pozemků okolo revíru.  
    T: nestanoven                                                                  Z:    Předseda a jednatel  
    Stav: 5.března 2020 bude Okresním soudem v Nymburce vynesen rozsudek. 
 
4. Připravit žádost na poskytnutí dotace z OP Rybářství na opravu chovného rybníka. 
    T: bude upřesněn po vyhlášení jarního termínu v roce 2020.   
    Zajistit protokol o zaměření množství sedimentu před zahájením stavebních  
    prací.    Protokol byl zajištěn-doručeno 25.2.2020                                                
                                                                                              Z:    Předseda a jednatel         

 
5. Zajistit podzimní a zimní sčítání kormorána. 
    T: 30.3.2020                                                                                 Z: Hospodář  
    Termín úkolu nebyl ukončen. 
 
6. Objednat revizi kanalizačního potrubí od výpusti rybníka na Zavadilce. 
      T: 31.12.2019                                                    Z: Zástupce hospodáře 
      Objednávka předána.                              
 
 
 
 

 
 

 Příští schůze výboru se svolává na středu     
18.března 2020, od 18:00 hod TESKO  
 
V Nymburce 5.března 2020                                                        zapsal: Vetešník 

 

 

 

 

 
 


