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Z Á P I S                                                                                                                             

z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 26.8. 2020 
 
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Jakub, Kemr Václav, Rynekr, 
Hrábek a Šimáně.    
Omluven:  Božek a Hrstka.  
Za dozorčí komisi: Dvořák . 
Omluven: Semecký a Tykva. 
 Hosté :    0 
 
Průběh jednání :  
 
Jednání výboru zahájil předseda MO.  

 Předseda MO přivítal členy výboru MO. Přečetl e-mail od Ing.Hrstky, omluva 
z pracovních důvodů, vše co chtěl Ing.Hrstka projednat je součástí písemné 
omluvy. 

 Dnes proběhlo na MěÚ Sadská jednání ve věci nájemní smlouvy za užívání 
zatopených pozemků pod vodní plochou jezera Sadská. Za MO Nymburk 
přítomen předseda, jednatel a právní zástupce MO Nymburk JUDr.Urbanec. 
Jednotlivé body smlouvy byly v předchozích dnech upravovány právními 
zástupci smluvních stran. Z původního návrhu po vysvětlení byly odstraněny 
ustanovení např. závazek k odpracování 250 hodin na údržbě okolí jezera 
včetně předložení písemné dokumentace. Ke vzájemné shodě došlo při řešení 
problematiky bivakování rybářů. Město nebude tolerovat bivakování na lovných 
místech po ukončení denní doby lovu, z hlediska zákona o Rybářství a pohledu 
MO Nymburk zde dochází k neoprávněnému vyhrazování lovného místa. Město 
Sadská připravuje vyhlášku, ve které budou pravidla pobytu okolo jezera 
stanovena, kontrolu bude provádět Městská policie Sadská. Náš právní 
zástupce byl pověřen k vypracování konečného znění nájemní smlouvy a 
k podpisu dojde v průběhu měsíce září 2020. Další informace budou umístěny 
na úřední desce města a webu MO Nymburk po podpisu nájemní smlouvy. O 
výsledku jednání budeme informovat předsedu SÚS. 

 Na pozemku u chaty Rybářka jsou poškozené stromy které ohrožují prostory za 
oplocením, odstranění částí těchto dřevin musí být provedeno na naše náklady 
za pomocí výškové techniky. 
 

Jednatel: 
 Seznámil přítomné s došlou poštou. 

Došlá pošta: 
ČRS SÚS Praha:    Informace k prodloužení termínu k podání žádosti o dotaci DP 17 
– podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů. Příjem žádostí byl prodloužen 
do 14.8.2020.         I                       
 Vak Nymburk :       Upomínka na nezaplacenou frakturu za odebranou vodu, odběrní 
místo chata Rybářka Sadská.                             
ČRS územní svaz města  Prahy : Zadržená povolenka za lov na tři udice + 
nezapsaná docházka.                 
Generali Česká pojišťovna a.s.: Fa za zákonné pojištění nákladního přívěsu + zelená 
karta.                 
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 Děkuji touto cestou J.Kemrovi za pomoc při zpracování žádosti o dotaci na 
dotační titul DP 17, žádost byla v termínu podána a zaregistrována. 

 
Hospodář: 
     K dnešku má MO Nymburk 1000 členů. V sobotu 29.8.2020 je ve Chlebích 

dětský den, součástí této akce je doprovodný program o činnosti MO Nymburk, 
na akci mám připraveny jednotlivé druhy ryb např. amur,kapr,plotice,bolen,sumec 
a sumeček americký. SÚS Praha tuto akci podpoří propagačními předměty. 

 29.září 2020 započne snižování vodní hladiny řeky Labe, zdrž Nymburk – 
Kostomlátky a Kostomlátky – Hradištko o 1500mm. Manipulace s vodou potrvá do 
konce roku 2020, z tohoto důvodu zde bude počínaje dnem 29. září 2020 
vyhlášen zákaz rybolovu do odvolání. 
Úkol pro předsedu MO Nymburk: Připravit text k vyhlášení zákazu rybolovu na 
uvedených úsecích Labe . Tato zpráva bude umístěna na web MO, do všech Info 
skříněk, do deníku Nymbursko a předána na SÚS Praha. 
T: 10.9.2020 
Úkol pro vedoucího rybářských stráží: Svolat členy RS a dohodnout organizaci 
dohledu nad úseky Labe se sníženou hladinou. 

     T: 15.9.2020 
Zástupce hospodáře: 
 Upozornil na odstraněné tabule s označením revírů na Labi a Staré Mrlině. 
 Objednám revizi komínů na Rybářce. 
 Na rybníku v Pístech byl opraven trubkový přepad. 
 

Hrábek: 
 Povodí Labe již začalo s přípravnými pracemi na snížení hladiny Labe např.  
           zahrazování plavební komory v Kostomlátkách, Starého Labe a Velkých Val. 
 V září budou pravidelné sobotní brigády, Info bude na webu a ve skříňkách MO.    

 
Hrstka: 

 Přečteno z e-mailu:                                                                      
 - Rozloučení s prázdninami 2020 v sobotu 12.9.2020 7:00 – 10:00. 
-Rybářské závody mládeže Bobnice v sobotu 19.9.2020 . 
-Podzimní soustředění mládeže  25.9.2020 – 28.9.2020. 
Na všechny akce budou vypracovány informační letáky. 
Na tyto akce žádám o finanční podporu 17 000,-Kč. 
 
Výbor MO Nymburk tyto akce pro mládež finančně podpoří, 
odsouhlaseno přítomnými členy výboru. 
 

Šimáně: 
 Na koupališti v Bobnicích byli přistiženi dva rybáři. 
 Byl vyčištěn přítokový kanál, odbočka z potoka Klobuš do rybníka Koupaliště  
           v Bobnicích. 
 Obec Bobnice provedla výběrové řízení na zhotovitele hradítek na Klobuši. 
 
 
 
  
Různé: 



Schůze výboru ČRS z.s. MO Nymburk,  26.srpna 2020 Stránka 3 
 

 Předseda plaveckého oddílu Mgr.Michal Hrstka děkuje za poskytnutí našeho 
objektu na soustředění členů plaveckého oddílu. Zároveň předává fakturační 
údaje. 

 
 
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: Proběhlo úspěšné jednání se starostou města Sadská (viz zápis).  
              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Příští schůze výboru se svolává na středu     
16.září 2020, od 17:00 hod TESKO  
 
V Nymburce 28. srpna  2020                                                        zapsal: Vetešník 

 

 

 

 

 
 


