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

10.11. 2021 
 
Přítomni:  
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Rynekr, Kemr Jakub, Kemr Václav, Božek, Šimáně, 
Hrábek 
Omluven:  
0 
 
Za dozorčí komisi:  
Tykva, Dvořák 
Omluven:  
0 
 
Hosté :    0 
 

Průběh jednání : 
 
Místopředseda MO: 

• Schůzi zahájil místopředseda Ing.David Hrstka, poděkoval členům výboru za poslední 
rozloučení se zesnulým předsedou MO Nymburk panem Zd.Dvořákem. Vyzval přítomné 
k uctění památky zesnulého předsedy MO povstáním a minutou ticha. 

• Přečetl dopis od syna předsedy p.Marka Dvořáka, kde nás vyzývá k pokračování práce 
v organizaci a naplnění poslání svazu. Tlumočil nám tak slova předsedy, která nám již 
nestačil sám říci a zaznamenal je jeho syn při setkáních o sobotách a nedělích v Sadské, 
kde Zdeněk bydlel. Měl organizaci rád a bylo mu mezi námi dobře, děkuje nám za 
veškerou práci okolo vody, mládeže a ostatní činnosti související s chodem organizace. 

• Do voleb budu zastávat funkci předsedy MO, nového člena výboru kooptovat 
nebudeme. V současnosti také vykonávám funkci vedoucího mládeže a z mého pohledu 
nelze obě funkce slučovat. 

• Požaduji provést předání funkce písemnou formou.     
 Výbor k tomuto úkonu zvolil komisi ve složení: Vetešník, Strnad a Tykva. 

• Do konce roku 2021 je zapotřebí vykonat inventarizaci majetku MO. 
Výbor k tomuto úkonu zvolil komisi ve složení: Trunecký, Šimáně a Dvořák(DK). Zapisovatel: 
Kemr Jakub 

• Vzhledem k pandemické situaci a těžko odhadnutelnému vývoji situace nebudeme v 
roce 2022 pořádat Rybářský ples. Je nutné ověřit, zda nemáme zamluvený termín na 
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sál, pokud ano, musíme urychleně rezervaci zrušit. 
• Máme již ale zamluvený termín na konání členské volební schůze, musí proběhnout za 

dodržení aktuálních hygienických podmínek k datu členské schůze 19.3.2022. O 
podmínkách budeme členskou základnu informovat. 

• Informační skříňka v Sadské byla v péči zesnulého předsedy, je potřeba zjistit v jakém 
je stavu a starat se o umisťování informací.      

• (Prověří Jan Tykva a starost převezme) 
 
Jednatel MO: 

 Seznámil přítomné s výsledkem hospodářského vyrovnání 2021, proběhlo 4.11. 2021 
v Praze Lahovicích za účasti hospodáře a jednatele MO Nymburk. Je potěšující, že 
kontrola všech operací s povolenkami, členskými známkami, zarybňovacími plány a 
řadou dalších k tomuto potřebných dokladů dopadla bez závad. Byl jsem požádán, 
abych na dnešní schůzi poděkoval především hospodáři, panu Janu Strnadovi za 
vzornou celoroční práci a správně připravené doklady k HV 2021. 

• Personální složení k prodeji povolenek 2022 : Strnad, Vetešník, Hrstka(pouze 
soboty),Kemr Václav a Trunecký. Prodej bude probíhat v Nymburce, Bobnicích a 
Sadské dle rozpisu prodeje. Nové povolenky budou vydány po odevzdání povolenky 
2021. Termínová listina bude na webu a informačních skříňkách organizace. 

• Vyhodnocení povolenek 2021 proběhne za pomoci výboru a členů DK. 
• Nastal čas k sestavování kandidátky na nový výbor a dozorčí komisi MO. Pokud víme o 

vhodných kandidátech, je zapotřebí jejich oslovení a seznámení s tím, co práce v 
organizaci vyžaduje. Informaci umístíme rovněž na web a do skříněk. 

• Na SÚS Praha je zapotřebí odeslat smlouvu o nájmu revíru Jezero Sadská a doklady o 
zaplacení nájmu. SÚS nám bude na nájem revíru přispívat. 

Došlá pošta: 
 ČRS z.s.SÚS Praha: Povinnost zřídit datovou schránku MO( máme již splněno) 
 Krajský úřad STC kraje: Nové zarybňovací plány na revíry 411190 Stará Mrlina a 

411053 Labe 21 
 
Hospodář MO: 

• Výlov Jizbického rybníka proběhl opět velice hladce, děkuji za přípravu a samotný 
výlov. Bylo sloveno 1,6 tuny kapra 50+, ryba vysazena do RMV rovnoměrně všude. 

• Bližší podmínky rybolovu na RMV pro rok 2022 zůstanou beze změny. 
• Předal rozpis prodejních dnů povolenek 2022. 

 
Hrábek: 

• Sobotní brigády budou probíhat po celý listopad. 
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Božek: 
• Byl proveden úklid základny po výlovu a provedena provizorní oprava střechy na 

základně. 
 

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     

 
 
Nové úkoly: 

 Předat na SÚS Praha doklady k nájmu Jezera Sadská  
Termín: 30.11.2021 
Zodpovědný: jednatel 
 

 Připravit předávací protokol na funkci předsedy MO 
Termín: 24.11.2021 
Zodpovědný: jednatel 
 

 Provést inventarizaci majetku MO Nymburk 
Termín: 31.12.2021 
Zodpovědný: Trunecký 
 

• Vypracovat rozpis prodejních dnů povolenek 2022 a umístit na web. 
Termín: 24.11.2021 
Zodpovědný: Kemr Jakub 
 

• Zrušit rezervaci sálu na Rybářský ples 2022. 
Termín: 30.11.2021 
Zodpovědný: Kemr Václav 

 
 



 

Zápis z výborové schůze ČRS z.s., MO Nymburk 
4 

 
 
 
 

 
 

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

 
 

 

 

 

V Nymburce 19.11. 2021                                                                                      zapsal: Vetešník Jiří 


