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Z Á P I S
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 29.7. 2020

Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Jakub, Rynekr, Hrábek a
                 Šimáně.
Omluven: 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.
· Poděkoval J.Vetešníkovi a St.Božkovi za úklid objektu a opravu pramice. Úklid

byl zaměřen na sklad, nepotřebné věci byly odvezeny na separační dvůr. Dále
byla uklizena kuchyňka a kuchyň, umyto nádobí a provedena dezinfekce.

· Dále patří poděkování J.Tykvovi, spolu s dvěma dalšími brigádníky provedl
dešťovou kanalizaci u východního štítu rybářské základny a z 80 % provedli
nový chodník.

· Jménem výboru popřál F.Rynekrovi k životnímu jubileu (60 let) a vyzdvihl jeho
dlouholetou práci s rybářskou mládeží, vedením rybářského kroužku při RAF
v Nymburce ,organizaci rybářských soustředění mládeže a závodů. Nastal čas
se začít rozhlížet po jeho nástupci a zachovat dlouholetou tradici úspěšné
výchovy rybářské mládeže.

· Ve dnech 23.7. – 26.7.2020 proběhlo tradiční soustředění rybářské mládeže
na naší základně. Program byl tradiční, pobyt v přírodě, rybaření a poznavací
soutěže. Za organizaci soustředění děkuji D.Hrstkovi, F.Rynekrovi a
J.Šimáněmu.

· Náš právní zástupce jedná s právníkem Města Sadská o konečné podobě
nájemní smlouvy na využívání revíru Jezera Sadská. K předložené smlouvě
jsme měli zásadní připomínky.

Jednatel:
· Seznámil přítomné s došlou poštou.

Došlá pošta:
ČRS SÚS Praha:                Informace ke konání členských schůzí MO v roce 2020.
 ČRS SÚS Praha :              Poděkování a poskytnutí mimořádného příspěvku.
ČRS SÚS Praha:                Vyhlášení podzimního kola „Vodníků“
Povodí Labe s.p.:                Faktura za nájem pozemku v k.ú.Písty.
AK Urbanec Praskov:    Usnesení o zaplacení nákladů za znalecký posudek.
                                             Žalobce musí zaplatit 10740,20 Kč, MO Nymburk
                                             vzhledem k tomu že spor vyhrála pouze 320,80 Kč.
Česká unie sportu z.s.:         Faktura za vodu a el.energii.

· Podal informaci o provedeném úklidu a opravě pramice. Stále je na objektu a
okolí spoustu práce, postupně budeme v úklidu pokračovat i po prázdninách.

Hospodář:
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· Podal informaci o snížení hladiny Labe v úseku Nymburk – Kostomlátky,
s postupným snižováním hladiny o 1500mm  bude započato v září 2020, firma
bude zajišťovat sběr škeblí a dalších ohrožených živočichů. Tento úsek bude pro
rybolov uzavřen do konce roku 2020. Je nanejvýš nutné nad tímto úsekem Labe
zajistit kontrolu rybářskou stráží. Informaci o datu zahájení snižování hladiny
dáme na web SÚS, MO Nymburk a do Inko skříněk.

Zástupce hospodáře:
· Informoval o schůzce na Zavadilce, odtokové potrubí je od rybníka vedeno pod

kanalizací obce a v místě křížení vytváří jakýsi sifon, z tohoto důvodů je
vypouštění rybníka pomalé a je zde i riziko ucpávání tohoto místa.

· Revír Staré Labe vykazuje minimální průtok.

Tykva:
· Dne 4.7.2020 proběhly rybářské závody kroužku Sadská, účast 9 dětí, na

závody byl využit grant od Města Sadská.
· Náklady na dešťovou kanalizaci a nový chodník budou cca o 1000,-Kč vyšší

proti původnímu odhadu. Jedná se pouze o materiálové vstupy, práce je
provedena zdarma.

· Na dovoz materiálu použiji vozidlo a nákladní přívěs organizce.

Hrábek:
· Krmení chovných rybníků probíhá každý čtvrtek, náhradní termín je sobota.

Byly opraveny výtluky na lesní cestě mezi rybníky.

Hrstka:
· Byla zrušena Středočeská juniorka 2020 bez náhrady.
· Ve dnech 16.8. – 21.8.2020 proběhne na základně soustředění plaveckého

oddílu.

Různé:
· Výbor souhlasí s nákupem křovinořezu pro údržbu Písteckého rybníka.

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: Připravují se pachtovní smlouvy.
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Příští schůze výboru se svolává na středu
19.srpna 2020, od 18:00 hod TESKO

V Nymburce 10.srpna  2020                                                        zapsal: Vetešník


