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

29.9. 2021 
 
Přítomni:  
Dvořák, Strnad, Hrstka, Trunecký, Kemr Jakub, Kemr Václav, Rynekr, Božek, Hrábek 
Omluven:  
Vetešník, Šimáně 
 
Za dozorčí komisi:  
Tykva 
Omluven:  
Semecký, Dvořák 
 
Hosté :    0 
 

Průběh jednání : 
 
Předseda MO: 

• omluvil nepřítomné členy výboru MO 
• v sobotu se koná školení hospodářů – nutné doložení bezinfekčnosti 
• je potřeba připravit se na pravidelnou inventuru 

 
Hospodář MO: 

• informoval o plánovaných výlovech a přípravných pracích s nimi spojenými 
• 9.10.2021 – Zavadilka – kontrolu a strojení zajistí Trunecký+2 brigádníci 
• 23.10.2021 – Olšový – kontrolu a strojení zajistí Trunecký+2 brigádníci 
• 30.10.2021 – Jizbický – kontrolu a strojení zajistí Rynekr 
• nádrž „Číňan“ na průmyslové zóně bude sloven na jaře – 03/22 

 
Trunecký: 

• rozpočet na střechu skladu a výstavbu přístřešku pro parkování nákladního vozidla je v 
přípravě 

 
Hrábek: 

 sobotní brigády se zúčastnili pouze 4 brigádníci – proveden posezonní úklid kolem 
rybářské základny 
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 o brigády je dlouhodobě slabý zájem 
 

 
Rynekr: 

 na průmyslové zóně (nádrž Číňan) je třeba pokračovat v krmení ještě alespoň měsíc 
 
Kemr Jakub: 

 na webu průběžně zveřejňovány veškeré informace ohledně proběhlých a 
plánovaných akcích mládeže, rybářských kroužcích, brigádách, zápisech ze schůzí, 
atd. 

 dokumentace z větších akcí zasílány na SÚS ke zveřejnění, vždy zveřejněno ještě 
tentýž den 

 snažím se zodpovědět veškeré dotazy našich členů, které průběžně přicházejí 

 o web a facebook naší MO je stále vyšší zájem – k dnešnímu dni na facebooku 841 
členů 

 
Ing. Hrstka: 

 proběhlo podzimní soustředění mládeže 

 pátek 1.10.2021 seznamovací rybářský kroužek na naší základně, kroužek se bude 
konat jednou za dva týdny 

 návrh na zakoupení nového projektoru a plátna na prezentace na členských schůzích, 
v rybářském kroužku a na dalších akcích. Původní již nelze opravit – ověřeno 
J.Kemrem a autorizovaným servisem – nákup do výše 8000Kč výborem jednohlasně 
schválen 

 
Různé: 

 zakoupeny čelovky a baterky jako výbava pro aktivní členy RS z dotace města Nymburk 

 dodány reklamní předměty – nože s potiskem ČRS z.s., MO Nymburk 
 

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 
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Zodpovědný: Všichni     
 
 

Nové úkoly: 

 připravit návrhy na zakoupení projektoru a plátna v ceně do 8000Kč 
Termín: 13.10.2021 
Zodpovědný: Kemr Jakub 

 

 jmenovat inventarizační komisi 
Termín: 30.11.2021 
Zodpovědný: Dvořák Zdeněk + všichni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Příští schůze výboru se svolává na středu 
13.10. 2021, od 18:00 hod. 

 
 

 

 

 

V Nymburce 30.9. 2021                                                                                         zapsal: Kemr Jakub 


