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Z Á P I S
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 17.6. 2020

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

Průběh jednání :

Jednání výboru zahájil předseda MO.
Předseda MO přivítal členy výboru MO.

· 7.6.2020 proběhlo jednání u rybníka ve Chlebích (RMV), MO Nymburk
zastupoval předseda a hospodář. Jednání svolal obecní úřad jako reakci na
návrh několika občanů, kteří by chtěli tento rybník získat do pronájmu a
provozovat jej v režimu privátní vody. Jednání bylo přítomno cca 30 občanů,
zástupci MO podali informaci o činnosti organizace a vysvětlili položené
dotazy. Zástupce protinávrhu režimu hospodaření rovněž přednesl svojí vizi.
Na závěr jednání vyzval starosta obce občany, aby se vyjádřili jakou variantu
hospodaření na tomto rybníku preferují, občané většinově podpořili MO
Nymburk a stávající způsob provozování rybníka jim vyhovuje.

· SZIF Praha podal výzvu k doplnění žádosti na dotaci k odbahnění chovného
rybníka na rybářské základně v Nymburce. Překvapil mě silně byrokratický
přístup, kdy jsou požadovány údaje z projektové dokumentace např. objemy
stavebních prací, technický popis konstrukcí opěrných zdí atd. Přitom jsme
museli fyzicky předat ověřenou projektovou dokumentaci kde jsou veškeré
informace na které se ptají. Nevím, zda to je účelově vytvořený problém nebo
neschopnost úředníka číst projektovou dokumentaci. Další požadavek je na
fakturu za prodané ryby z chovných rybníků, toto bohužel nejsme schopni
v letošním roce doložit, vysazená ryba do sdružených revírů SÚS je finančně
zohledněna při hospodářském vyrovnání bez vystavení faktury. Z tohoto
důvodů budeme při letošním HV účetní doklad vyžadovat a žádost o dotaci na
jaře 2021 opakovat.

Jednatel:
· Seznámil přítomné s došlou poštou.

Došlá pošta:
ČRS SÚS Praha:  Doporučené ceny ryb – způsobené škody chráněnými

predátory.
ČRS SÚS Praha : Znění dodatků 2021-2022 ke konečnému připomínkování.
VaK Nymburk :     Faktura vodné a stočné – odběrní místo chata Sadská.
Pražské rybářství: Faktura za vybavení k výlovům chovných rybníků.
Rybářství Chlumec/Cidlinou a.s.: Faktura za rybu z jarního vysazování.

· O dvou sobotních brigádách byl proveden úklid venkovních prostorů na rybářské
základně Sportovní 142, nepoužitelný materiál byl odvozen na separační dvůr TS
Nymburk.
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Hospodář:
· Ve středu a v sobotu probíhá prodej povolenek, prodáno 290 územních, 230

celosvazových, 480 revír místního významu, 65 žákovských a 80 ks senior nad
70 let.

· Chovných rybník na základně se nebudu pro letošní rok napouštět.

Zástupce hospodáře:
· Vyřešení opakovaného porušení ze zákazu rybolovu na jezeře Sadská není stále

ukončeno, orgán ŽP města Sadská toto odmítá řešit a předává složku zpět na
OŽP Nymburk.

· U jezera Sadská je potřeba odstranit nebezpečné stromy, bude upřesněno
pochůzkou na místě samém se zástupcem MěÚ Sadská. Stromy u Písteckého
rybníka musí odstranit Povodí Labe s.p.

· Obec Jizbice reagovala na náš dopis, kde upozorňujeme na křížení odtokového
potrubí s obecní kanalizací. Bude svoláno místní šetření za přítomnosti
projektanta, zástupců obce a MO Nymburk.

Hrstka:
·  V sobotu 20.6.2020 proběhnou rybářské závody pro mládež, organizačně je vše

zajištěno a připraveno.

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: První žaloba byla uzavřena rozsudkem soudu s přijatelným pro MO NY
              výsledkem, následující dvě žaloby skončily na návrh žalobců smírem. Nyní
              se  připravují pachtovní smlouvy.

4. Zajistit účast na veřejném jednání v neděli 7.června 2020 u rybníka ve
Chlebích.
T: 7.6.2020                                                          Účast: Předseda+hospodář
Úkol byl splněn.



Schůze výboru ČRS z.s. MO Nymburk 17.června 2020 Stránka 3

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

V Nymburce 24.června  2020                                                        zapsal: Vetešník


