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Z Á P I S                                                                                                                             

z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 1.7. 2020 
 
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Jakub, Hrábek a  
                 Šimáně.    
Omluven: Hrstka, Rynekr, Kemr Václav a Božek.  
Za dozorčí komisi: Tykva a Dvořák . 
Omluven: Semecký. 
 Hosté :    0 
 
Průběh jednání :  
 
Jednání výboru zahájil předseda MO.  
Předseda MO přivítal členy výboru MO. 
 Město Sadská předložilo návrh pachtovní smlouvy na revír Jezero Sadská, 

smlovu jsem předal s vlastními připomínkami našemu právníkovi. Po konzultaci 
s JUDr. Urbancem nám bylo doporučeno takto postavenou smlouvu neuzavírat. 
Připomínky ke smlouvě jsem předal zástupci MěÚ Sadská, tento se nimi 
neztotožnil a bylo domluveno, že smlouvu doladí právníci Města Sadská s našim 
právním zástupcem. 

 Ing.Hrstka poslal omluvu z dnešní výborové schůze a požádal mě, abych 
poděkoval všem kdo se podílel na organizaci rybářských závodů na Remanenci 
20.6.2020. Závody proběhly za deštivého počasí, přesto přišlo 20 dětí a návrh na 
zrušení závodů byl závodníky zdvořile odmítnut. 

 Po dobu prázdnin se budeme scházet jednou za měsíc, důležité úkoly budou 
operativně plněny v požadovaných termínech. 

 
Jednatel: 

 Seznámil přítomné s došlou poštou. 
Došlá pošta: 

ČRS SÚS Praha:                              Termínovník důležitých úkolů. 
 ČRS SÚS Praha :                            Územní konference ČRS SÚS. 
Okresní soud Nymburk:                    Usnesení soudu k zaplacení  soudních poplatků. 
Okresní soud Nymburk:                    Omluva za zmatečné usnesení. 
ČRS SÚS Praha:                Kalkulace nákladů na přepravu ryb a krmení vozidly SÚS. 
 
 Seznámil přítomné se zmatečným rozhodnutím Okresního soudu v Nymburce a 

následnou omluvou. 
 Dnes se dostavil klempíř na prohlídku střechy nad skladem obilí. Do objektu již 

několik let zatéká, hrozí nebezpečí havárie hurdiskového stropu. Kontrolou na 
střeše byla zjištěna nevyhovující plechová střecha s nedostatečným spádem na 
severní stranu, do střechy zatéká v každém spoji mezi deskami a lemováním u 
přistavěné garáže. Bylo domluveno vypracování návrhu na technické řešení 
opravy střechy a předložení cenové nabídky na opravu.  
 

 
Hospodář: 
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 Ve Chlebích nový správce zorganizoval brigádu na rybníku do které se zapojili 
občané, rybáři a myslivci. Byl vyčištěn přítok do rybníka, voda již do revíru teče. 
Další brigády se plánují po prázdninách společně s myslivci a občany. 

 Bylo již prodáno 1300 ks povolenek, mám poslední jednu krajskou a 5 
celosvazových. 

 
Zástupce hospodáře: 

 9. července se uskuteční na OŽP Nymburk jednání ve věci přestupku na revíru 
Jezero Sadská, jedná se o opakovaný rybolov z pozemku kde je dle BPR 
vyhlášen zákaz rybolovu. MO Nymburk budu na tomto jednání zastupovat. 

 
Hrábek: 

 V sobotu 4.7.2020 bude provedeno krmení chovných rybníků a oprava lesní   
         komunikace. Výtluky v cestě budou zasypány stavební sutí. 
 
Tykva: 

 Provedu opravu chodníku na rybářské základně v Nymburce, potřebuji klíč od  
         brány areálu.  Materiál na opravu sdělím. 
 V sobotu 4.7.2020 proběhnou na Remanenci závody dětí rybářského kroužku 

Sadská. 
 Provedl jsem vyúčtování poskytnuté dotace na činnost  rybářského kroužku 

v Sadské.  
 

 
 
 
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.  
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 Příští schůze výboru se svolává na středu     
29.července 2020, od 18:00 hod TESKO  
 
V Nymburce 8.července  2020                                                        zapsal: Vetešník 

 

 

 

 

 
 


