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

23.6. 2021 
 
Přítomni:  
Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Šimáně, Božek, Rynekr a Hrábek. 
Omluven:  
Hrstka a Kemr Jakub. 
 
Za dozorčí komisi:  
Dvořák Zd.ml. 
Omluven:  
Tykva a Semecký. 
 
Hosté :    0 
 

Průběh jednání : 
 
Předseda MO: 

 Omluvil nepřítomné členy výboru MO. 

 Zemřel p.J.Fiedler, dlouholetý účetní MO a člen RS. Na pohřeb jsme zajistili kytici se 
stuhou. Čest jeho památce a poděkování za práci v MO Nymburk. 

 V sobotu 26.6.2021 jedu s hospodářem do Chleb kde se konají závody pro děti. Na 
místě předáme věcné ceny, dále se tam povezou vzorky živých ryb do výstavy a 
k seznámení. 

 Obdrželi jsme sponzorský dar od p.Svobody (3 ks teleskopických prutů MIVARDI), ceny 
budou předány na závodech dětí 26.6.2021 na Remanenci. 

 

Jednatel MO: 
 

Došlá pošta: 

 Technické služby Města Nyymburka:    Smlouva na likvidaci komunálního odpadu. 

 Milan Stehlík:  Faktura za provedené zemní práce na rybníku Zavadilka. 
 

 Omluvil Ing.Hrstku a přečetl jeho e-mail, kde jsou popsány organizační opatření 
k rybářským závodům dne 26.6.2021 na Remanenci. 

 AK jsem poslal potvrzení o vysvětlení řešení přestupku našeho člena.  
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Hospodář MO: 

 Do revíru RMV bylo dosazeno 8q kapra. 

 Na závody dětí v Nymburce a Chlebích je vše připraveno. 
 

Zástupce hospodáře: 

 V sobotu 19.6.2021 proběhlo školení členů RS, přítomno 20 osob. Dva členové RS 
chtějí ukončit svojí činnost. Byl zaznamenán požadavek na 3 ks čelových svítilen. 

 Na údržbu rybníka požaduji křovinořez, bude zajištěno převodem ze skladu Nymburk. 

 Ve Starém Labi u jezera Sadská je minimální množství vody. 
 

Šimáně: 

 Při provádění zemních prací v Bobnicích došlo k poškození tlakové splaškové 
kanalizace. Včasným opatřením byla zamezena kontaminace vody v revíru Koupaliště. 

 

 

Kontrola úkolů: 
 

Trvalé úkoly: 

 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.  
Zodpovědný: Referenti brigád + člen výboru pověřený organizací 

 

 Správce revíru Jezero Sadská zajistí kontrolu a případnou likvidaci kadavérů, ryby 
nebudou a nesmí být ukládány do nádob na komunální odpad 
Zodpovědný: Všichni     

 
Stávající úkoly: 

 zajistit revizi 1 ks PHP pro Rybářku 

Termín: 23.6.2021 

Zodpovědný: jednatel 
Stav: Splněno: provedena revize a tlaková zkouška. Přístroj předán předsedovi, zajistí 
předání nájemci objektu. 
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 vyplnit a odeslat přihlášku na Konferenci a Sněm ČRS. Zástupci MO Vetešník 
(konference ČRS SÚS)  a Ing.Hrstka (Sněm ČRS Rada) 
Termín: 23.6.2021 
Zodpovědný: jednatel 
Stav: Nesplněno: Nový termín: 1.7.2021 

 

 připravit propagační materiál na dětské rybářské závody, obsah dle sdělení 
Ing.Hrstky. Umístit na web MO. 
Termín: 18.6.2021 
Zodpovědný: Kemr Jakub 
Stav: Splněno: provedeno umístění na web a facebook organizace 

 
 
Nové úkoly: 

 zajistit 3ks čelových svítilen pro RS MO Nymburk 
Termín: 15.7.2021 
Zodpovědný: Trunecký         
 

 
 
 

 
 

Příští schůze výboru se svolává na středu 
14.7. 2021, od 18:00 hod. 

 
 

 

 

 

V Nymburce 29.6. 2021                                                                                              zapsal: Vetešník 

 

 


