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Z Á P I S
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 20.5. 2020

Přítomni: Dvořák, Vetešník,Hrstka, Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Kemr Jakub,
Hrábek, Šimáně, Rynekr a Božek
Omluven:
Za dozorčí komisi: Dvořák a Semecký.
Omluven: Tykva.
 Hosté : Členové RS MO Nymburk p.Hlaváček a Novák.

Průběh jednání :

Jednání výboru zahájil předseda MO.
Předseda MO přivítal členy výboru MO, DK a hosty. Schůze je svolána po odvolání
bezpečnostních opatření souvisejících s vyhlášením nouzového stavu. Tato schůze
bude probíhat dle bezpečnostních pokynů vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví a
pokynem ČRS SÚS.

Požádal členy RS MO Nymburk aby v úvodu dnešní schůze přednesli své dotazy
k výboru MO.
Dotaz č.1
Jak byl vyřešen přestupek proti rybářskému řádu s členem MO Nymburk který
vykonával rybářské právo po ukončení povolené denní doby lovu a při zjištění tohoto
přestupku byly jeho reakce směrem k RS dosti za hranou ?
Odpověď : Přestupky členů MO řeší předseda DK s dalším členem DK a vedoucím
RS. Pokud členové  RS mají vážný důvod a chtějí být přítomni při projednávání
přestupku, musí se domluvit s předsedou DK p.Tykvou.

Dotaz č.2
Jak máme postupovat při řešení opakovaných porušování zákazu rybolovu ze
zaplocených břehů jezera Sadská. RS nemá možnost vstoupit na pozemek a
součinnost s Policií ČR nefunguje ?
Odpověď: Výbor MO o tomto dění u jezera ví a v současné době se čeká na
vyřešení našeho podání u Odboru životního prostředí při MěÚ Nymburk. Je potřeba
nadále sbírat a dokumentovat důkazy. Možnou cestou je provést kontrolu z vody za
použití plavidla s přítomností příslušníka Policie ČR, vše opět prokazatelně
zadokumentovat.

Po odchodu členů RS předseda informoval o činnosti výboru po dobu vyhlášení
nouzového stavu. Před tímto se podařilo uskutečnit Tradiční rybářský ples a členskou
schůzi. Zápis z členské schůze byl poslán na SÚS a je umístěn na webu MO. Dále
do 8.3.2020 probíhaly práce na vyčištění přítoku do revitalizovaného rybníka
v Bobnicích. Poděkování patří za organizaci prací p.Šlancovi, Šimáněmu a Stehlíkovi
za práci mechanizací. Byl vyčištěn úsek o délce přesahující 900 metrů a do rybníka
byla přivedena konečně voda. V současné době je v rybníce plný stav vody a je
možné i její přečerpávání do revíru Skála. Brigád se zúčastnili členové z Bobnic,
Chleb a Nymburka. Odpracované hodiny byly zaevidovány, výkazy byly předány na
OÚ Bobnice.
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Další projekt na kterém jsem pracoval společně s jednatelem bylo zpracování
podkladů na dotaci z OP Rybářství na odbahnění chovného rybníka na základně
v Nymburce. Žádost byla v jarním termínu zpracována a podána spolu s projektovou
dokumentací na Státní zemědělský intervenční fond. Nyní budeme čekat cca dva
měsíce na sdělení, zda bude dotace přidělena, event. na výzvu k doplnění žádosti.
Po dobu vyhlášeného nouzového stavu byl přerušen prodej povolenek a zrušeno
plánované školení nových členů MO.

Úspěšně dopadl první soud s vlastníky zatopených pozemků pod vodní plochou
jezera Sadská. Soud neuznal znalecký posudek žalobce, kde bylo požadováno
nájemné 100000,-Kč/ha. Na základě nového znaleckého posudku, bylo soudem
přiznáno nájemné 2900,-Kč/ha. Proti tomuto rozsudku již není možné odvolání,
zbývající žalobci na základě tohoto rozsudku sami požádali o smír. Těmto žádostem
bylo vyhověno a připravujeme smlouvy k uzavření pachtu.

12. května 2020 jsem s jednatelem navštívil veřejné jednání zastupitelstva Obce
Chleby, kde jsme podali vysvětlení k hospodaření na revíru RMV Chleby a činnosti
MO Nymburk. Byly zodpovězeny dotazy na kvalitu vody, jarní úhyny ryb a údržbu
zeleně okolo rybníka. Je zapotřebí zlepšit údržbu zeleně okolo rybníka a komunikaci
správce rybníka s hospodářským výborem MO. Předseda s jednatelem po návštěvě
obecního zastupitelstva ve Chlebích navrhují hospodářskému výboru MO nabídnout
správu rybníka panu Pecháčkovi a pana Kučeru z této funkce uvolnit.

Jednatel:
· Seznámil přítomné s došlou poštou.

Došlá pošta:
ČRS SÚS Praha:    Faktura za krmnou směs KP speciál.
ČRS SÚS Praha:     Vyhlášení mimořádných opatření, zákaz poř.akcí nad 100

osob.
ČRS SÚS Praha:      Faktura za krmnou směs KP 2 granulovaná.
ČRS SÚS Praha:      OP Rybářství – vybavení Info.

     Obec Bobnice:          Podmínky k udělení dotace.
ČRS SÚS Praha:       Stanovisko k platnosti rybářského lístku v době nouz.stavu.
Vak Nymburk:            Faktura za vyčištění a monitoring odtokového potrubí rybníka

                                       na Zavadilce.
ČRS SÚS Praha:      Faktura za 100 kg amura.

     ČRS SÚS Praha:      Odložení povinnosti úhrady členské známky.
     ČRS SÚS Praha:       Dotace –Podpora mimoprodukční funkce rybářských revírů,
                                        manuál k vypracování žádosti o dotaci.

Česká unie sportu z.s.Praha:   Žádost o potvrzení zůstatku pohledávek.
Okresní soud Nymburk:  Rozsudek ve věci přiznání nájmu ze zat.pozemků –

                                             žalobce  p.Hrouda.
AK Urbanec:               Faktura za právní služby.
ČRS SÚS Praha:        Zrušení závodů LRU a RT do odvolání.

 ČRS SÚS Praha:        Dodatky rybářských revírů pro rok 2021.
     ČRS SÚS Praha:        Statistika úlovků a činnosti členů RS.

ČRS SÚS Praha:        Předání evidence o hospodaření orgánu státní správy rok
                                          2019.

ČRS SÚS Praha:        Dodatek RV 411204 Borovice.
 ČRS SÚS Praha:        Info k podmínkám pro jednání výboru MO.
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ČRS SÚS Praha:        Návrh stanov ČRS k připomínkování.
Generali-Česká pojišťovna:  Upozornění na chybějící platby 2x.
Okresní soud Nymburk: Usnesení o smíru, žalobci Barták a Mikšovský.
ČRS SÚS Praha:  Podstoupení e-mailu k podmínkám rybolovu na revíru

                                           411053 LABE 21.
    Veškerá pošta v době mezi  posledními  schůzemi  byla zaevidována a předána
    k vyřízení (hospodář, účetní, předseda atd.).

· 14.3.2020 proběhla brigáda na Zavadilce, kde byl vyčištěn od náletových dřevin
    profil strouhy k chovnému rybníku. Do akce se zapojili zastupitelé Obce Zavadilka.
    Se starostkou obce je výborná komunikace, upozorňuje je nás např. o úhynech
    ryb.
· Bylo zahájeno pravidelné krmení chovných rybníků, krmení je vždy spojeno
    s kontrolou zdravotního stavu ryb a kvality vody. Po jarním vysazení do chovných
    rybníků bylo zaznamenáno cca 30 ks uhynulých ryb. Kavadéry byly odstraněny a
    zlikvidovány.

· Byl jsem upozorněn předsedou SÚS p.Hybnerem o prodloužení termínu na
podání žádosti o dotaci Program 17 – Podpora mimoprodukčních funkcí
rybářských revírů,  kdy lze toto uplatnit do 31.5.2020. MO Nymburk může o tuto
dotaci rovněž požádat, roli nehraje skutečnost, že jsme již žádali o dotaci na
odbahnění  chovného rybníka.

Hospodář:
· V sobotu 16.května 2020 proběhlo ve dvou vlnách školení nových členů, celkem

bylo proškoleno 20 osob, provedl Ing.Hrstka a Trunecký.
· V neděli 17.května 2020 proběhlo školení dětí RK Sadská, přítomno 5 dětí,

školení provedl Tykva.
· K dnešnímu dni má zaplaceno členství 820 dospělých, 18 dorostenců a 82 dětí.
· V sobotu 16.května 2020 proběhl výlov chovného rybníku na základně Sportovní

142, výlov byl výborně zorganizován a připraven. Bylo sloveno 470 kg ryby, ryba
vysazena 100 kg do Bobnic, bílá ryba do retenční nádrže „Číňan“ a zbytek na
Zavadilku. Poděkování brigádníkům a členům výboru MO.

Zástupce hospodáře:
· Myslivecký svaz Písty uhradil 2320,-Kč za odebranou el.energii.
· Doporučuji napsat dopis na Obec Zavadilka s upozorněním na křížení

odtokového potrubí rybníka s obecní kanalizací, kde potrubí od požeráku rybníka
je vedeno ve stejné rovině jako kanalizace a v bodu křížení je vedeno pod
kanalizaci a po té zpět do spádu. Je zde vytvořen jakýsi sifon, kde dochází ke
zpomalení odtoku od rybníka a možnosti ucpání. Toto bylo zjištěno pracovníky
VaK Nymburk při prohlídce potrubí kamerovým systémem.

Hrábek:  Od soboty 23.5.2020 budou zahájeny brigády, informace bude na webu a
               ve skříňkách.

Hrstka:
· Po dobu vyhlášeného nouzového stavu byla pozastavena činnost rybářských

kroužků a zrušeny závody pro děti.
· Dětské závody plánuji v polovině června.
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· Jsou podány dvě žádosti o granty, poskytovatel MěÚ Nymburk, smlouvy jsou
ve fázi přípravy.

· Během nouzového stavu byla vyhlášena výtvarná a fotografická soutěž.

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: Tři žaloby na MO Nymburk skončily na návrh žalobců smírem
               s uznáním nájemného ve výši stanovené Okresním soudem určeným
               znalcem, MO Nymburk předloží majitelům pozemků návrh smlouvy,
               kde budou stanoveny podmínky s uznáním zákonných práv vlastníků
               a ČRS z.s.

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

Žádost byla v termínu podána na SZFI Praha.
                                                                                              Z: Předseda a jednatel

5. Zajistit podzimní a zimní sčítání kormorána.
    T: 30.3.2020                                                                                 Z: Hospodář

Úkol byl splněn.

6. Objednat revizi kanalizačního potrubí od výpusti rybníka na Zavadilce.
T: 31.12.2019 Z: Zástupce hospodáře
Úkol byl splněn.

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

Úkol byl splněn.
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Nové úkoly:

1. Napsat dopis na Obec Zavadilka, upozornit na zjištěný stav potrubí od
požeráku rybníka.

T: 3.6.2020                                                                          Z: Jednatel

2. Připravit a podat žádost o dotaci 17.Podpora mimoprodukčních funkcí
rybářských revírů.

T: 31.5.2020                                                                       Z: Jednatel

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

V Nymburce 24.května  2020                                                        zapsal: Vetešník


