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

7.8. 2021 
 
Přítomni:  
Dvořák, Hrstka, Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Kemr Jakub, Šimáně, Rynekr, Božek a 
Hrábek. 
Omluven:  
Vetešník 
 
Za dozorčí komisi:  
Dvořák Zd.ml. 
Omluven:  
Semecký, Tykva 
 
Hosté :    0 
 

Průběh jednání : 
 
Předseda MO: 

 Omluvil nepřítomné členy výboru MO. 

 Informoval o školení hospodářů, které proběhne 2.10.2021 od 9,30h v Praze. Za MO 
Nymburk se zúčastní Strnad a Trunecký. 

 Obdržel oznámení od obyvatele Kostomlátek na „nepřizpůsobivou“ rybářskou rodinu 
s dětmi, která úsek pravidelně navštěvuje a na pravidelný hluk a nepořádek, který zde 
způsobuje. Předáno na vedoucího RS, který osobně s dalším členem RS prověřil 
hlášení. Nebyl zjištěn žádný přestupek na úseku rybářství, lovné místo bylo uklizeno. 
Řešit kempování, případně nadměrný hluk není v kompetenci MO. 

 Je nutné ve spolupráci s JUDr. Urbancem připravit návrh smluv o pronájmu pozemků 
kolem jezera v Sadské a vyhovět tak rozhodnutí soudních řízení s vlastníky pozemků 
z předešlých let 

 Informoval o úmrtí dlouholetého člena a jednatele naší MO, pana Jaroslava Pipka 
 

Došlá pošta: 

 MO Praha 4 Nusle: Informace o vyřešení přestupku jejich člena – odebrána 
povolenka na 3 měsíce 

 ČRS z.s.SÚS Praha: Žádost o nahlášení neplemenných druhů ryb 



 

Zápis z výborové schůze ČRS z.s., MO Nymburk 
2 

 ČRS z.s.SÚS Praha: Žádost o nahlášení počtu prodaných CS povolenek 

 

Brigádní referenti Hrábek a Božek: 

 vyhlášeny brigády na září a říjen ve dvoutýdenních intervalech – na web a facebook 
umístí J.Kemr 
 

Ing. Hrstka: 

 Ohrožen kroužek – doporučení MZČR nemíchat děti. Čekáme na další vyjádření a 
případná nařízení 

 Uvažujeme o distanční formě kroužku, dle vzoru ostatních MO 

 Pan Koníček má zájem zahájit činnost ryb. kroužku ve Chlebech. Aktuálně má zájem 6 
dětí. 

 Na letní soustředění mládeže je přihlášeno 18 dětí. Nutné potvrzení o bezinfekčnosti 
formou PCR, antigen nebo potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19. MO 
zakoupilo antigenní testy, desinfekční přípravky taktéž zajištěny. 

 Přiznány oba granty na akce „rozloučení s prázdninami“ a „podzimní soustředění 
mládeže“, o které bylo zažádáno. 

 
Kemr Jakub: 

 Před schůzí došlo ke generálnímu úklidu všech místností chaty, vč. kuchyně, kterého 
se účastnila většina členů výboru. Úklid v podobném duchu by se měl konat 
pravidelně. 

 
Rynekr: 

 Na průmyslové zóně (nádrž Číňan) probíhá krmení dle plánu 
 

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     
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Stávající úkoly: 

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

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

 

Nové úkoly: 

 odeslat hlášení o počtu prodaných CS povolenek 
Termín: 15.8.2021 
Zodpovědný: Kemr Jakub 
 

 projednat osobně se starostkou obce Bobnice situaci ohledně pronájmu 
rekultivované nádrže „koupaliště Bobnice“ 
Termín: 31.8.2021 
Zodpovědný: Kemr Jakub 
 

 
 

 
 

Příští schůze výboru se svolává na středu 
1.9. 2021, od 18:00 hod. 

 
 

 

 

 

V Nymburce 8.8. 2021                                                                                         zapsal: Kemr Jakub 


