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

1.9. 2021

Přítomni:
Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek, Božek, Rynekr,Kemr Václav a Kemr Jakub
Omluven:
Hrstka a Šimáně

Za dozorčí komisi:
Dvořák Zd.ml.
Omluven:
Tykva, Semecký

Hosté :    0

Průběh jednání :

Předseda MO:
· omluvil nepřítomné členy výboru MO
· s Obcí Bobnice byla uzavřena pachtovní smlouva na revír RMV koupaliště v Bobnicích.

Pachtovní smlouva je uzavřena za stejných podmínek, tj. odpracování 150 hodin +
finanční plnění 1000,-Kč/rok. Smlouva je platná od 1.9.2021 do 31.12.2024. Revír je po
provedené revitalizaci

Jednatel MO:
· seznámil přítomné s došlou poštou

Došlá pošta:
· ČRS z.s.SÚS Praha: Faktura za vysazení úhořího monté
· ČRS z.s.SÚS Praha: Umožnění přístupu do centrální evidence vyloučených členů ČRS
· ČRS z.s.SÚS Praha: Info vzor stanoviska do územního řízení MVE (malé vodní

elektrárny)
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Hospodář MO:
• vznesl požadavek na povolení nákupu dvou kusů baterií do NA AVIA
• 3.9.2021 bude proveden nákup ryby z Kopidlna a následné vysazení do revírů
• 9.9.2021 bude přivezeno krmné obilí z Městce Králové

Plán podzimních výlovů:
Ø 9.10. Zavadilka
Ø 16.10. Číňan
Ø 23.10. Olšový
Ø 30.10. Jizbický rybník

· na Zavadilce se musí provést oprava odtokového potrubí od požeráku
· Číňan se bude muset čerpat bez použití techniky Povodí Labe
· cena za poskytnutí centrály, čerpadla a jeřábu převyšuje cenu slovené ryby
· budeme muset čerpat vlastními prostředky

Zástupce hospodáře:
· stále není provedena oprava střechy nad skladem obilí
· bylo by vhodné postavit přístřešek pro NA AVIA

Kemr Jakub:
• Jsou připraveny plakáty na akce „Rozloučení s prázdninami 18.9.2021“ a „Podzimní

soustředění rybářské mládeže 24.9. - 26.9. 2021“.

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:

· Odeslat na SÚS hlášení o počtu prodaných CS povolenek
Termín: 15.8.2021
Zodpovědný: Kemr Jakub
Stav: Splněno

· Projednat se starostkou Bobnic situaci ohledně pachtu revitalizovaného revíru
„Koupaliště“ v Bobnicích
Termín: 31.8.2021
Zodpovědný: Vetešník Jiří
Stav: Splněno

Příští schůze výboru se svolává na středu
15.9. 2021, od 18:00 hod.

V Nymburce 9.9. 2021                                                                                          zapsal: Vetešník Jiří


