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 MO ČRS z.s., Nymburk, Sportovní 142,  Nymburk, 288 02 

Zápis z členské schůze Českého rybářského svazu z.s.MO Nymburk                                                                              
konané dne 7.března 2020 v Obecním domě v Nymburce 

                                                                                                                                                                                            
Účast:                      prezenční listina je uložena ve složce ČS 2020.                                                                                    
Hosté:                      předseda ČRS z.s.SÚS pan Dušan Hybner. 

1. Jednání členské schůze MO Nymburk zahájil jednatel  MO J.Vetešník v 09:05 hod. Přivítal           
přítomné členy MO Nymburk a předsedu ČRS z.s.SÚS. 

2. Členové MO Nymburk byli vyzváni k uctění památky zesnulých členů povstáním a 
minutou ticha. 

3. Volba mandátové komise (Sixta Jakub, Marada David a Hlaváček Oto). Složení  
mandátové komise bylo ČS schváleno. 

     Volba návrhové komise (Novák Ladislav, Cafourek Milan a Sixta Milan).  Rovněž 
schváleno. 

4. Předseda mandátové komise Sixta Jakub oznámil, že členské schůzi je přítomno 110 členů,  
což není nadpoloviční většina členské základny a členská schůze není usnášení schopná. 
V souladu se Stanovami a jednacím řádem ČRS byla členská schůze v 09:20 hod. přerušena. 
Řídící schůze svolává na 09:35 hod. náhradní členskou schůzi.                                              

Přestávka byla využita k prezentaci zprávy o činnosti rybářské mládeže v roce 2019. Zprávu 
přednesl Ing. David Hrstka PhD., výklad byl doplněn obrazovou prezentací. 

5. V 09:35 hod byla zahájena náhradní schůze, která je již usnášení schopná.                                      
Řídící schůze seznámil přítomné s programem schůze.     

P R O G R A M 

členské schůze ČRS MO Nymburk 

konané dne 7. 3. 2020 

Zahájení………………………………………………………………......Vetešník 
Uctění památky zesnulých……………………………………………......Vetešník 
Volba mandátové a návrhové komise...….……….....................................Vetešník 
Zpráva mandátové komise 
(Případné přerušení z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů MO, čl.21, odst.2, 
písm.b - Stanovy a jednací řád str.49) 
Schválení programu schůze…………………………………………........Vetešník 
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Zpráva o činnosti organizace……………………………………………Dvořák 
Zpráva účetního, návrh rozpočtu na rok 2020…………………………..Dvořák 
Zpráva hospodáře………………………………………………………...Strnad 
Zpráva vedoucího rybářských stráží…………………………………..Trunecký 
Zpráva dozorčí komise……………………………………………………Tykva 
Práce s mládeží… …………………………………………......................Hrstka 

 
Přestávka              občerstvení 
 
Volba delegáta na konferenci Střed.územního svazu …………………Vetešník 
Navržení delegáta Republikového sněmu ČRS 
Návrh plánu práce 2020………………………………………………….Hrstka 
Řešení otázky jezera v Sadské…………………………………………..Dvořák 
Diskuze 
Projednání a schválení návrhu na usnesení a schválení předložených 
zpráv……………………………………………………………………Vetešník 

Závěr schůze……………………………………………………………..Dvořák 
 
 
Prezence:  Hrábek, Rynekr, Kemr 

 Program schůze byl členskou schůzí přijat a schválen.   

6. Úvodní slovo a zprávu o činnosti organizace přednesl předseda MO Nymburk pan Zdeněk 

Dvořák.   

Vážení kolegové, 

vítám vás na dnešní členské schůzi ČRS MO Nymburk, zvláště pak vítám předsedu SUS pana 
Dušana Hybnera. Škoda jen, že z organizace, která má téměř 1000 členů, si udělá čas na tento 
den jen slabá pětina vás věrných. V hodnocení uplynulého roku budu jako vždy stručný, 
protože si stále myslím, že dobré skutky se chválí samy a já je budu hodnotit jen okrajově. 
Mohu s klidem říci, že plán práce schválený minulou ČS jsme splnili beze zbytku a číselné 
výsledky uslyšíte ve zprávách hospodáře, vedoucího RS a v účetní zprávě. 

Za sebe mohu konstatovat, že všichni členové výboru si plní své úkoly velmi dobře, zvláště 
pak velmi příjemně mne překvapil přístup nových mladých členů pana Jakuba Kemra a 
Stanislava Božka. 

Na práci s mládeží pracují již dlouhé roky pánové Rynekr a ing. Hrstka, Tykva a Šimáně, kteří 
věnují dětem opravdu nezanedbatelný počet hodin svého volného času. Během roku pořádají 
minim. 2x soustředění mládeže, v létě pak týdenní rybářský tábor Zlatá rybka a jednou týdně 
řídí rybářský kroužek na základních školách v Nymburce, v Sadské a ve Chlebích. 

O zarybnění a úlovcích promluví náš hospodář pan Strnad. A jeho výsledky vás příjemně 
překvapí, a snad i trochu umlčí ty, kteří stále tvrdí, že ve vodách ryba není. Já tvrdím, že 
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zarybňovací plány jsou nejen splněny, ale mnohonásobně i překročeny. 

Chata Rybářka – konečně se podařilo chatu pronajmout a to na 5 let se zajištěnou platbou 
nájmu dopředu. Finance z nájemného byly pro tento rok využity na zarybnění a také na 
úpravy a opravy, které chata již potřebovala. Provoz restaurace je plně v režii nájemce, 
protože má zaplaceno vždy na rok dopředu a tudíž nás provoz nijak nezajímá, pokud jsou 
dodržována smluvně stanovená pravidla, 

Ale není všechno tak dobré, jak se zdá a výbor musel řešit také věci méně příjemné. Tou 
největší nepříjemností je problém okolo jezera Sadská. Jak víte, tak několik majitelů pozemků 
zasahujících až pod vodní hladinu zažalovalo u Okresního soudu v NB naší organizaci za 
neplacení nájemného a to 3 roky zpátky. A stanovili si výši nájemného 100.000 Kč za hektar 
na jeden rok. Okresní soud v NB na prvním přelíčení neuznal znalecký posudek předložený 
žalobcem a odročil jednání s tím, že určil nezávislého soudního znalce k určení obvyklé výše 
nájemného a pak rozhodne. A dnes mohu s radostí říci, že tento znalec stanovil výši 
nájemného na necelé 3.000 Kč za hektar na jeden rok. Soud tuto cenu určil ve svém rozsudku 
jako platnou pro obě strany a tuto cenu nájemného budeme tedy platit. Proto budeme 
s majiteli uzavírat nájemní smlouvy, kde ovšem budeme trvat na umožnění přístupu k vodě 
našim rybářům. Pevně doufám, že stejný výsledek budou mít i ostatní žaloby, které běží u OS 
v NB současně. Zákaz rybolovu v těchto místech byl samozřejmě z naší strany odezvou na 
situaci, která se na soukromých pozemcích děje. A bohužel nepomůže nám ji řešit ani policie 
ČR, přestože máme dostatek důkazů foto a video snímků, policie z hlediska legislativy 
nemůže na soukromé pozemky vstoupit, pokud se tam neděje nějaký závažný trestní čin. 
Taková je tedy současná situace kolem jezera Sadská. 

Chovný rybník na základně na Remanenci. V uplynulém roce jsme zahájili přípravné práce na 
odbahnění chovného rybníka na našem pozemku na Remanenci. Rádi bychom získali dotaci 
z fondů EU, což ovšem představuje zajištění velkého množství administrativy (projekt, 
stavební povolení, vyjádření odboru životního prostředí, Povodí Labe, rozbor sedimentu 
apod.) To vše jsme zajistili a nyní v březnu po vyhlášení dalšího kola příjmu žádostí budeme 
oficiálně žádat. A budeme potřebovat pomocnou ruku od SUS, neboť se celý projekt musí 
uhradit a pak teprve následuje 50%ní dotace EU. A na to bychom neměli bez finanční pomoci 
SUS.  

Ještě bych vás chtěl informovat o akci, která probíhá v Bobnicích. Jak jistě víte v Bobnicích 
není voda ani na skále ani v revitalizovaném koupališti. A díky iniciativě našich členů, zvláště 
pak pana Šimáně a pana Šlance, a za pomoci OÚ (paní Starostka) se podařilo během 3 
sobotních brigád pročistit a prořezat přítok do koupaliště. Práce budou dokončeny příští 
sobotu 14.3. Všem, kdo se zúčastnili na této akci patří náš velký dík a snad se dočkáme pěkné 
rybařiny i na tomto revíru. 

Co říci závěrem. Práce výboru MO je dobrá a spolehlivá. I nadále se budeme snažit zajišťovat 
pro naše členy klidný chod organizace v rámci platné legislativy a RŘ. K tomu přeji všem 
pevné zdraví a hodně pěkných úlovků na našich revírech. 

Děkuji za pozornost. 
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7. Zpráva hospodáře MO.                                                                                                           
Hospodář MO Nymburk p. Jan Strnad podal informaci o množství vysazených a ulovených 
ryb. Viz. příloha.             

                                                                                                                           

 



Členská schůze ČRS z.s., MO Nymburk, 7.března 2020 Stránka 5 
 

 



Členská schůze ČRS z.s., MO Nymburk, 7.března 2020 Stránka 6 
 

 



Členská schůze ČRS z.s., MO Nymburk, 7.března 2020 Stránka 7 
 

 



Členská schůze ČRS z.s., MO Nymburk, 7.března 2020 Stránka 8 
 

 

8. Vystoupení zástupce hospodáře.                                                                                                         

Vážení sportovní rybáři, dámy a pánové                                                                                        

Dovolte, abych i já přispěl malou měrou k vaší větší informovanosti. O chodu naší organizace 
vám podstatné sdělil předseda. Pro vás nejlepší zprávy o vysazování ryb vám dal hospodář. 
Na mě tedy zůstává dát vám pár informací o tom nejdůležitějším. To je, o našich vodách jako 
celku. Všichni dobře víte, jak to během uplynulého roku vypadalo s množstvím srážek a 
celkovým množstvím vody v našich rybochovných zařízeních i v našich sportovních vodách. 
Uvedu jen dva nejhorší případy. Jeden je množství vody ve vodoteči Výrovka. V letních 
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měsících se tato říčka nechala přejít v gumovkách.  A co v ní bývalo za ryby? Stala se rájem 
predátorů, kteří ji dokážou vychytat během moc krátkého času. Ve druhém případě jsme 
museli bojovat o záchranu ryb ohrožených úbytkem vody na Skále v Bobnicích. Je to moc 
smutné odvážet rybí obsádku do jiné vody a dívat se na jakousi agónii této vody. 

Pokud se deštivé srážky hodně nezlepší, a já si myslím, že to tak brzo nebude, budeme muset 
bojovat o záchranu ryb i na jiných lokalitách. A tady bych chtěl požádat celou rybářskou 
veřejnost o velkou spolupráci. Ať už při zjišťování těchto vodních havárií, protože v mnoha 
případech jste to vy, kdo první vidí, jak ryba strádá vlivem nízkého stavu vody nebo vlivem 
otrav a znečištění. Tak i v odstraňování případných následků. Zde je zase potřeba velká 
rychlost zásahu, protože ryba si bez vody sama nepomůže a je jedině na nás, jak rychle ji 
pomůžeme a kolik jich dokážeme zachránit. Už vůbec nemluvím o tom, že je to naše 
povinnost. Nejen rybu vysazovat, lovit ale také ji chránit. Hlavně v období, kdy je ohrožena 
na životě. V toto věřím, že je pevně zakódováno v mysli každého správného rybáře. My, jako 
výbor MO samozřejmě nemůžeme být všude a čím dříve se dozvíme o jakékoliv havárii, tím 
více času máme na záchranu a na likvidaci následků havárie. Máme na to zpracovaný krizový 
plán, ve kterém každý přesně ví, co má v který moment dělat nebo kde má být. O to bych vás 
chtěl požádat a zároveň vám za to poděkovat. 

Za další bych chtěl připomenout veškeré vody českého rybářského svazu. Je logické, že čím 
více budeme vlastnit vodních ploch, tím více možností k výkonu rybářského práva budeme 
mít. Samozřejmě že jako rybáři asi budeme moci chytat na všech vodních plochách, (svazové 
vody, revíry místního významu, samostatně hospodařící organizace, soukromé revíry i vody 
jiných rybářských svazů.) Ale za jakých podmínek. Toto téma bych radši nerozváděl, protože 
ty podmínky k lovu ryb si každý dělá, jak chce. Myslím, že Středočeský Územní Svaz je 
velkým garantem stálosti podmínek rybolovu. Ale i tady jde doba samozřejmě dopředu a 
určité změny jsou potřeba. 

Nakonec ještě pár slov ohledně rybářské stráže. Podle statistiky vypadá, že rybáři se na 
domovských vodách chovají velice dobře a pokud mají nějaký přestupek, jde většinou o 
nedorozumění. I naše rybářská stráž k těmto proviněním tak přistupuje. Jiné je to, pokud 
rybáři vyjedou na jinou vodu.  Vypadá to jako by si řekli „tady nejsem doma, tady mne nikdo 
nezná a proto si mohu dělat, co chci. Vypovídá o tom 17. Sebraných povolenek cizích rybářů. 
Možná ještě více by vám o tom mohl říct pan Ota Hlaváček. Jeho činnost bych tady chtěl 
vyzdvihnout a přede všemi mu poděkovat. Jeho práce jako rybářská stráž je příkladná mnoho 
dalších členů RS by si z něj mělo vzít vzor. 

V tomto letošním rybářském roce bych vám všem chtěl popřát hlavně zdraví, štěstí a ať 
pokaždé pokud přijdete k našim krásným vodám se zastaví čas ve vašem životě. Ať si 
pokaždé odnesete ty nejkrásnější vzpomínky a neposlední řadě i tu vytouženou rybu.      

Petrův zdar                                                                             
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9. Zpráva o účetním hospodaření organizace v roce 2019. 

Zprávu o hospodaření organizace přednesl jednatel MO 

 Plán výdajů na rok 2019 byl 1.573 750,- Kč 
 Skutečné výdaje byly 1.528 072,-Kč 
 Plán výnosů 1.593 750,-Kč byl naplněn na hodnotu 1.528 072,-Kč 

 

Na rok 2020 je navržen rozpočet v nákladové části 1.560 150,- Kč. Plánované výnosy jsou 
stejné hodnoty.                                                                                                                                  
K dnešnímu dni je na běžném účtu organizace 1.300 000,-Kč. 
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10. Zprávu dozorčí komise za rok 2019, přednesl předseda DK J.Tykva  

    Drazí a vážení kolegové, členové Českého rybářského svazu místní organizace v 
Nymburce, rád bych Vás seznámil s průběhem roku a prací Dozorčí komise za rok 2019.  

   Dozorčí komise se zúčastňovala výborových schůzí a vždy byla přítomna u důležitých 
úkonů a akcí našeho výboru. 
    Dovolte mi poděkovat jménem Dozorčí komise členům naší organizace, kteří se podílejí na 
přípravě a průběhu závodů a akcí našich nejmenších závodníků, ale také členům, kteří 
provádějí brigádnické práce, jakož je úklid a údržbu kolem našich revírů a objektů a to i 
mnoho hodin mimo brigádnickou povinnost. 
    
    Dalším velmi kladným stanoviskem, je mimo jiné velká vstřícnost při starostech s mládeží, 
nemalá finanční podpora města Nymburk a Sadská, i poskytování provozních prostředků na 
objektu Tesko, a také možnost využití služebního automobilu na dopravu mladých závodníků 
a obstarání tábora Zlatá Rybka, stejně tak i jarního a podzimního soustředění. 
                                                                                         
    Důležitým okamžikem loňského roku byli nepochybně naše každoroční výlovy chovných 
rybníků. Zde se bohužel projevily problémy a to s odtokem vody na rybníce Zavadilka a 
rybníčku u našeho objektu. Tyto dva problémy jsou již v současné době v řešení. 
 
    Dále v loňském roce bylo provedeno zarybnění všech našich revírů, a to jak sportovních, 
tak i chovných a to jak již tradičně velice kvalitní obsádkou. 
 
    Taktéž byly provedeny za rok 2019 kontroly Dozorčí komise k čerpání finančních 
prostředků, 2x kontrola pokladny, 4x kontrola knih jízd u našich služebních vozidel. Dále 
byla provedena kontrola inventarizace majetku na objektech a odpisech, kontrola karet 
rybníků, kontrola vydaných povolenek a členských známek, kontrola plnění plánu zarybnění, 
která byla nadmíru splněna a i velice navýšena. Dále kontrola výnosu našich chovných 
rybníků a kontrola činnosti rybářských stráží. 
 
     Bohužel stále přetrvává negativní věc jako v minulém roce a to nevracení vyplněných 
sumářů úlovků do patnáctého dne po skončení platnosti povolení k lovu ryb.  
 
     V minulém roce Dozorčí komise řešila celkem pět přestupků. Tři z řad našich členů na 
úseku rybářství. První kdy lovící u sebe neměl stanovenou povinnou výbavu, druhý lovil na 
tři udice a třetí nezapsal dle vyhlášky stanoveným způsobem přivlastněnou rybu. Ty byly 
vyřešeny dle Stanov a v souladu s Jednacím řádem Českého rybářského svazu, vždy 
odebráním povolení k lovu ryb na určitou dobu. Bohužel se musím zmínit o velkém 
přetrvávajícím problému, čímž je jezero Sadská. Zde bohužel někteří majitelé přilehlých 
pozemků nerespektují zákaz rybolovu v dané oblasti a taktéž se ani neřídí zákonem o 
rybářství, či vyhláškou a bližšími podmínkami výkonu rybářského práva. Někteří z těchto lidí 
nejsou ani členy českého rybářského svazu. Dohledání totožnosti a důkazu o tomto jednání je 
velice složité a obtížné. Věřte mi, že já i mí někteří kolegové z rybářské stráže děláme 
maximum pro zjištění těchto přestupců a jejich případné potrestání. Dozorčí komise podala 
dvě oznámení o přestupku na přestupce z jezera Sadská, které nyní řeší okresní úřad životního 
prostředí v Nymburce. Taktéž jsem zaslal žádost o vyloučení těchto osob z českého 
rybářského svazu. Tyto přestupci by již v letošním roce neměli získat povolení k lovu ryb. 
Pokud tyto osoby budou dále provádět rybolov, budou řešeny dalším oznámením, avšak již 
pro pytláctví. Slibuji Vám, že tuto věc nehodím za hlavu a budu ji nadále věnovat čas a 
aktivně ji řešit. Jakékoli důkazy k porušování výkonu rybářského práva prosím směřujte 
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k nám. Pomůžete tak chránit naše krásné revíry. 
 
     V roce 2019 Dozorčí komisi kontaktovali dva členové z jiné organizace, kteří předali 
usvědčující důkazy porušování zákona a bližších podmínek na jezeře Sadská. Z řad naší 
organizace dozorčí komisi neoslovil žádný člen. Možná je to dobře, protože je to důkaz toho, 
že organizace funguje stále dobře a žádný z Vás nemá žádnou věc k řešení a nic Vás rybáře, o 
které jde především, netrápí. Pokud máte zájem, můžete se obrátit na mě, nebo na jakéhokoli 
člena Dozorčí komise s jakýmkoli problémem a podnětem. Věřte, že Vašimi oprávněnými 
podněty a námitkami se budeme intenzivně zabývat. 

 
Za mou osobu a dozorčí komisi Vám mohu už jen poděkovat za pozornost a popřát 

mnoho krásných úlovků a chvil strávených u vody. 
 
Za Dozorčí komisi „Petrův zdar!“. 
 
Dne 7.3.2020 
Předseda DK Jan Tykva         
 
11. Práce s mládeží 2018. 

Viz samostatná grafická příloha. Přednesl Ing.David Hrstka Ph.D. 

 12. Volba delegáta na konferenci SÚS.                                                                                          
Členská schůze MO Nymburk zvolila za delegáta na Konferenci ČRS z.s., SÚS jednatele MO 
Jiřího Vetešníka.  

13. Členská schůze MO Nymburk navrhuje do Republikového sněmu ČRS z.s., předsedu MO 
Nymburk, Zdeňka Dvořáka. 

15. Diskuse: 

Prvním diskutujícím byl předseda ČRS z.s., SÚS pan Dušan Hýbner. 

Jménem SÚS pozdravil přítomné členy MO Nymburk a zhodnotil činnost MO Nymburk, 
vyzdvihl její transparentnost a snahu výboru předávat kvalitní a pravdivé informace členské 
základně. Ocenil práci výboru při řešení soudních sporů s majiteli pozemků pod vodní 
hladinou revíru 411 133 Jezero SADSKÁ. Bylo dosaženo soudního výroku, ve kterém bylo 
rozhodnuto o výši nájemného v ceně obvyklé a pro ČRS z.s., SÚS přijatelné. Za tuto roční 
práci se spoustou administrativy patří funkcionářům MO Nymburk poděkování. 

Informoval o fondu na nákup vodních ploch SÚS na transparentním účtu je vloženo         
1 800 000,-Kč, MO Nymburk rovněž do tohoto fondu přispěla. Snahou SÚS je z tohoto fondu 
pořizovat nové vodní plochy a tímto se vyhnout problémům viz. revír 411 133 Jezero 
SADSKÁ. 

Kladně ohodnotil dlouholetou práci s mládeží, kde MO Nymburk naplňuje jedno z poslání 
ČRS z.s. 

Seznámil přítomné se snahou prosadit jednotný rybářský řád a navrhovanou koncepcí brigád. 
Tato již dlouho diskutovaná témata bude řešit vrcholný orgán ČRS z.s. Republikový sněm 
v letošním roce. 
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Otázky na předsedu SÚS: 

Na Labi v úseku mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi jsou v letních měsících značné 
problémy zapříčiněné povoleným nonstop rybolovem, lze tento stav změnit? 

odpověď: Tento úsek Labe patří Územnímu svazu města Prahy a 24 hodinový rybolov je zde 
povolen na základě výjimky, o kterou tento svaz požádal. Hospodařící organizace MO Lysá 
nad Labem může na základě rozhodnutí členské schůze požádat o změnu bližších podmínek 
výkonu rybářského práva.  

Někteří rybáři si přisvojují velké množství ryb, které nemohou pro svoji potřebu využít, 
uvažuje SÚS s omezením množství úlovků např. stanovený počet kusů vybraných druhů ryb 
za rok?                                                                                                                                    

odpověď: O tomto jevu samozřejmě víme, ze statistik máme přehled o množství přisvojených 
ryb, alarmující jsou čísla o ulovených candátech a kaprech. Omezující pravidla musí ale 
platit pro celý ČRS a všechny územní svazy. Pokud by redukci množství přisvojených ryb 
provedl pouze SÚS, bylo by to opatření kontraproduktivní vzhledem k systému redistribuce 
ryb. 

Diskuze k výboru MO Nymburk: 

Na jezeře Sadská je zákaz rybolovu v úseku mezi cedulemi, většinově se jedná o zaplocené 
úseky. V tomto zakázaném území je nezaplocená část, kterou vlastní Město Sadská, proč zde 
nelze provádět rybolov?                                                                                                                           

odpověď: Podmínkou pro vytvoření klidové zóny bylo vyhlášení neděleného úseku se zákazem 
rybolovu. 

V zakázaném úseku se stále provádí rybolov i osobami bez povolenky, navrhuji zákaz 
rybolovu zrušit.                                                                                                                                            

odpověď: O tomto porušování zákazu rybolovu víme, narážíme zde na neochotu součinnosti 
Policie ČR a nemožnosti vstupu na oplocené pozemky. Podali jsme již několik oznámení na 
OŽP při MěÚ Nymburk. Viz zpráva předsedy dozorčí komise. Zrušení zákazu rybolovu 
v tomto úseku členská schůze většinově neschválila. 

Navrhnout na sdružených revírech omezení množství přisvojených ryb.                                 

odpověď: Členská schůze tento návrh většinově neschválila, dále viz vysvětlení předsedy 
SÚS. 

Proč se na ostrově jezera Sadská neodstraní stromy, na kterých hnízdí kormoráni, běžně je zde 
100 - 150 jedinců.                                                                                                                                  

odpověď: Snaha o tento zásah již byla ze strany výboru MO uskutečněna, žádost byla 
zamítnuta orgánem životního prostředí. Kormoráni by své stanoviště změnili a přesunuli by se 
na stromy u Starého Labe a jezera. 
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Kolik má rybářský kroužek v Sadské členů, kolik jich přibylo v letošním roce a proč se 
neuskuteční závody pro děti na tomto revíru? Na závody do Nymburka je problém děti dostat 
!                                                                                                                                            
odpověď: Rybářský kroužek v Sadské má 14 členů z toho letos  přibylo 7 dětí. Vzhledem 
k době závodu cca 3 hod je tento revír nevhodný, je zde málo záběru od bílé ryby a děti to zde 
nebaví. Revír RMV Remanence je pro děti ideální, vzhledem dosahovaným úlovkům a 
zarybnění, lze zde dobře chytat na plavanou a v neposlední řadě je zde i zázemí pro 
občerstvení a vyhodnocení závodů. V dopravě dětí na závody hledejte řešení s rodiči, do 
Nymburka jezdí na závody děti i z přilehlých obcí bez problémů. Pro děti kroužku Sadská 
organizuje vedoucí kroužku dvakrát do roka rybolov na jezeře Za Valem, MO Nymburk na 
tyto akce zajišťuje dopravu vozidlem organizace. 

Jak je to s pronájmem chaty „Rybářka“ u jezera Sadská?                                                        

odpověď: Chata je stále ve vlastnictví MO Nymburk a její prodej není na pořadu dne. Chata 
byla postavena členy MO a její prodej je velice citlivý problém, po dlouhé době se chatu 
podařilo pronajmout organizaci, která po prvním roce nájmu bude v tomto pokračovat. 
Nájemce chce vnitřní i venkovní prostory upravovat, máme na stole soupis prací, které zde 
navrhuje realizovat. S placením nájmu není doposavad problém, s možností využití 
venkovních prostor pro stanování nutno jednat s nájemcem.  

Bude k dispozici přehled o aktivitě členů naší rybářské stráže?                                                        

odpověď: Vyhodnocení činnosti rybářské stráže obdržíme v dohlednu od SÚS a bude výborem 
MO a vedoucím RS projednána. Neaktivním členům RS nebudeme vydávat povolenku zdarma 
a doporučíme jim ukončení činnosti. 

Informace o plánovaných brigádách je nedostatečná.                                                                       

odpověď: Informaci dáváme na web MO a sociální síť rybářské skupiny, ne všichni členové 
sbírají informace z těchto zdrojů. Zlepšíme vkládání informací do informačních skříněk 
organizace, plánujeme přesunout skříňku od chaty „Rybářka“ na adresu Sportovní 142 
v Nymburce. 

16. Plán práce na rok 2020:   

Plán práce ČRS MO z.s., MO Nymburk na rok 2020 

 První čtvrtletí: 

1. zpracování sumarizace úlovků na vodách mimopstruhových za rok 2019 
2. uspořádání Rybářského plesu 
3. podat žádosti na čerpání grantů města Nymburk 
4. kurz a přezkoušení nových členů ČRS MO Nymburk 
5. členská schůze 
6. příprava termínů a plánu brigád na rok 2020 
7. výborové schůze, každých 14 dní 
8. zajistit podání žádosti o dotaci EÚ na odbahnění chovného rybníka Tesko 

Druhé čtvrtletí: 

1. brigády na sportovních revírech ČRS MO Nymburk 
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2. školení rybářské stráže 
3. zarybnění sportovních revírů ČRS MO Nymburk 
4. účast závodníků na jarním kole LRU – Středočeská juniorka 
5. uspořádání místního kola Zlaté udice 2020 na Remanenci  
6. účast závodníků na územním kole Zlaté udice 2020 
7. jarní soustředění mládeže na Remanenci, rybářské závody Chleby  
8. výborové schůze, každých 14 dní 

Třetí čtvrtletí: 

1. letní tábor rybářské mládeže Zlatá rybka 2019 
2. uspořádání akce Rozloučení s prázdninami (smíšený závod) 
3. zahájení rybářských kroužků 
4. výborové schůze, každých 14 dní, v letních měsících 1x za měsíc 

 Čtvrté čtvrtletí: 

1. brigády na sportovních revírech ČRS MO Nymburk 
2. podzimní soustředění rybářské mládeže na Remanenci 
3. zarybnění sportovních revírů ČRS MO Nymburk 
4. výlovy chovných rybníků 
5. celoroční uzávěrka a příprava na hospodářské prověrky SÚS ČRS 
6. ukončení roku 2019 
7. inventarizace majetku MO 

 

Celoročně: 

1. zajištění výkonu rybářské stráže na všech revírech ČRS MO Nymburk 
2. monitorování stavu a kvality vody v chovných a sportovních rybnících 
3. zajištění krmiva na chovných rybnících 
4. údržba všech objektu ČRS z.s., MO Nymburk a okolí (sečení trávy, drobné opravy dle potřeb) 
5. zajištění akcí dle potřeb vzniklých v průběhu roku 2020 
6. informovanost členů pomocí internetových stránek 

 Plán práce byl členskou schůzí odsouhlasen a schválen. 

 17. Projednání usnesení z členské schůze:   

Pan Ladislav Novák přečetl návrh usnesení. 

USNESENÍ 

Členské schůze MO ČRS z.s. Nymburk konané dne 7.3.2020 v Obecním domě 
v Nymburce. 

1. Členská schůze schvaluje: 
- Zprávu předsedy o činnosti MO  
- Zprávu hospodáře za uplynulé období 
- Účetní závěrku MO za uplynulé období 
- Zprávu dozorčí komise za uplynulé období 
- Rozpočet MO na rok 2020 
- Plán práce MO na rok 2020 
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-    Brigádnickou povinnost v roce 2020 ve výši 15 brigádnických hodin, neodpracované hodiny 
je možné nahradit finančně a to 100,- Kč za každou neodpracovanou hodinu. K evidenci 
brigád jsou vydávány brigádnické průkazy, v nichž jsou odpracované hodiny potvrzeny 
pověřeným členem výboru. Průkazy se předkládají ke kontrole při prodeji povolenek.                                           
Této povinnosti jsou zproštěni důchodci nad 65 let věku a držitelé průkazu ZTP a ZTPP 
a ženy. 

2. Členská schůze ukládá výboru MO 
- Požádat o dotaci na odbahnění chovného rybníka v Nymburce, Sportovní 142. 
- Ve spolupráci se základními školami nadále vychovávat mládež v rybářských zájmových 

kroužcích 
-     Zajistit zarybnění všech revírů v hospodaření MO minimálně v rozsahu     
      zarybňovacích plánů  
-      Zajistit pronájem, případně prodej chaty Rybářka v Sadské a získané finanční   
       prostředky použít na zarybnění revíru a případně nákup nových sportovních revírů 
 

3. Členská schůze navrhuje: Delegáta MO Nymburk do Republikového sněmu ČRS předsedu MO 
p. Zdeňka Dvořáka. 

4. Členská schůze zvolila: Jiřího Vetešníka, jako svého delegáta na Územní konferenci SÚS v 
Průhonicích. 

5. Členská schůze bere na vědomí: 
- Revíry v hospodaření MO ČRS Nymburk nadále zůstávají i pro rok 2020 ve společném 

rybolovu ČRS. Výjimku tvoří RMV 411163 (revír místního významu), kde platí samostatná 
pravidla způsobu rybolovu. Bližší podmínky rybolovu na rok 2020-2021, RMV na rok 2020 
byly projednány a odsouhlaseny členskou základnou jak na revír RMV,tak na revíry ve 
společném rybolovu. 

6. Členská schůze pověřuje výbor MO: 
- K jednání a uzavření nájemních smluv s vlastníky, ale zejména uzavření kupních smluv 

na nákup chovných a sportovních vodních ploch a souvisejících pozemků, dle 
ekonomických možností organizace. 

- Nadále jednat s majiteli pozemků okolo jezera Sadská a dořešit otázku rybolovu v této 
lokalitě. 

Většinově schváleno členskou schůzí v Nymburce dne 7.3.2020.  

Za návrhovou komisi: Novák Ladislav, Sixta Milan a Cafourek Milan 

18. Závěr schůze: Závěr schůze provedl Zdeněk Dvořák, poděkoval přítomným za účast a 
popřál všem členům MO Nymburk úspěšný rybářský rok 2020. Členská schůze ČRS z.s., MO 
Nymburk byla ukončena ve 12:05 hod. 

 Petrův zdar !!! 

 

                                                                                  V Nymburce 7.dubna 2019                                                                            
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            Zdeněk Dvořák                        Ing. David Hrstka Ph.Dr                  Jiří Vetešník                      

               předseda                                     místopředseda                               jednatel 

 

 

 

                                                                                                                                                zapsal: Jiří Vetešník                                                                                           
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