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

14.7. 2021 
 
Přítomni:  
Dvořák, Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Kemr Jakub, Šimáně, Rynekr a 
Hrábek. 
Omluven:  
Božek 
 
Za dozorčí komisi:  
Tykva a Dvořák Zd.ml. 
Omluven:  
Semecký. 
 
Hosté :    0 
 

Průběh jednání : 
 
Předseda MO: 

 Omluvil nepřítomné členy výboru MO. 

 Informoval o jednání ve Chlebích, kde byl společně s hospodářem u starosty obce. 

 Seznámil výbor s návrhem odměn za první pololetí členům výboru MO za provedenou 
práci. Jedná se o opravu přítokového potrubí Vlkavského potoka do chovného rybníka 
na Zavadilce. Opravou byl konečně odstraněn vleklý problém, kdy docházelo 
k opakovanému zatopení obecních pozemků a prostoru koupaliště Zavadilka. Bohužel 
na tuto těžkou práci přišli pouze tři brigádníci. Práce se prováděly o třech po sobě 
jdoucích sobotách. Dále byly zpracovány dvě žádosti na poskytnutí dotace na 
odbahnění chovného rybníka a na mimoprodukční funkci rybářských revírů. 
K žádostem o dotace je nutné zajistit a doložit spoustu dokladů. 

 Za veškerou provedenou práci nad rámec základních povinností členům výboru a DK 
děkuji. Výbor MO s udělením odměny souhlasí. 

 Blíží se termín letního soustředění mládeže na rybářské základně Sportovní 142. Je 
zapotřebí udělat generální úklid vnitřních prostorů, navrhuji toto učinit v sobotu 
7.srpna 2021 od 08:00 hod. Zúčastní se celý výbor a DK dle vlastního uvážení. Na tento 
termín lze i vypsat termín brigády. Úklidové prostředky zajistí správce objektu. Po 
úklidu bude rychlá výborová schůze.  
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 Nelíbí se mi spolupráce s Městem Sadská na jezeře, řádně platíme nájemné ze 
zatopených ploch ve vlastnictví Města Sadská, majitel umožňuje pořádání několika 
akci, kdy je zásadně omezen výkon rybářského práva a nám jako nájemcům není o tom 
podána jakákoliv informace. 

 

Jednatel MO: 
 

Došlá pošta: 

 Tech. služby Města Nymburka: Faktura za odvoz směsného odpadu 

 ČRS z.s.SÚS Praha: Výsledky sumarizace úlovků za rok 2020 

 National PEN Štěnovice: Nabídka reklamních předmětů 

 Česká unie sportu a.s.: Faktura za el.energii a vodu 

 Povodí Labe s.p.Hrad. Králové: Faktura za nájem pozemků v Pístech 
 
 

 Představil členům výboru nabízený reklamní předmět, kapesní nůž s logem MO. 
Navrhuji objednat 50 ks těchto nožů, můžeme je využít jako ceny pro mládež, vybavení 
RS a reklamní předměty pro spolupracující organizace. Výbor MO s nákupem 50 nožů 
souhlasí. 
   

Hospodář MO: 

 Předal vyplněné hlášení k evidenci neplemenných a plemenných ryb dle §23 
plemenářského zákona č.154/2000 Sb. Tabulky je zapotřebí elektr.poslat na Rybářské 
sdružení ČR České Budějovice. 

 
Zástupce hospodáře: 

 Vybral jsem vhodné svítilny pro vybavení členů RS. 
 

Ing. Hrstka: 

 26.6.2021 proběhly rybářské závody mládeže na Remanenci, účast 17 dětí. Za pomoc 
děkuji členům výboru,DK a sponzorům akce. Grant na závody poskytlo Město 
Nymburk, vyúčtování grantu je již provedeno. 

 Připravuji letní soustředění mládeže. 

 30.6.2021 jsem podal žádost o dva granty na „Podzimní soustředění rybářské 
mládeže“ a tradiční „Rozloučení s prázdninami “. 

 Soustředění plavců bude následovat po letním soustředění mládeže. 
 
Předseda DK: 

 Přestupky členů MO proti Rybářskému řádu jsou vyřešeny 
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Různé: 
Ing.Hrstka: 

 zkusím podat žádost o dotaci z rozpočtu Města Nymburka na vybavení členů RS 

 
 
 

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. 

 

 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: Splněno 

 

 zajistit 3ks čelových svítilen pro RS MO Nymburk 
Termín: 15.7.2021 
Zodpovědný: Trunecký         
Stav: Splněno 
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Nové úkoly: 

 objednat 50ks reklamních předmětů s logem MO Nymburk 
Termín: 31.7.2021 
Zodpovědný: jednatel      
 

 odeslat hlášení o počtu neplemenných a plemenných ryb 
Termín: 31.7.2021 
Zodpovědný: jednatel      

 
 
 
 

 
 

Příští schůze výboru se svolává na sobotu 
7.8. 2021, od 8:00 hod. 

 
 

 

 

 

V Nymburce 16.7. 2021                                                                                              zapsal: Vetešník 

 

 


