
Schůze výboru ČRS z.s.MO Nymburk, 27.října 2021 

 
 
 

Z Á P I S 
z výborové schůze ČRS MO Nymburk ze dne 27.10.2021 

 
Přítomni: Vetešník,Strnad, Trunecký, Hrábek, Božek, Šimáně, Kemr Václav a Kemr Jakub 
Omluven: Rynekr a Hrstka. 
 
Za DK: Dvořák Zd.ml. 
Hosté:  0 
 
Průběh jednání: 
 
  Schůzi výboru MO zahájil jednatel, omluvil nepřítomné členy výboru. 

• Poděkoval členům výboru a DK za organizaci a pomoc při výlovu Olšového rybníku. 
• Podal informaci o průběhu konference ČRS z.s.SÚS Praha, proběhla ve čtvrtek 

21.října 2021 v hotelu Fleret v Průhonicích. 
 
• Seznámil přítomné s došlou poštou. 
ČEZ a.s. :           Vyúčtování odběru el.energie – odběrní místo Písty. 
Milan Stehlík:      Fa za provedení zemních prací na výpusti chovného rybníka na   
                           Zavadilce. 
 
 
Hospodář: 

• Výlov Olšového rybníku proběhl v naprostém klidu a byl organizačně dobře 
připraven, poděkování patří všem do této akce zapojených. 

• Sloveno 520kg kapra K3 a 50kg kapra K2, ryba byla vysazena do revíru 411053 
LABE 21. 

• V pondělí 25.10.2021 dodal ČRS SÚS 130 kg štiky, ryba vysazena do 
Remanence,Píst, jezera Sadská a LABE 21. 

•  V úterý 26.10.2021 dodáno 4500 ks candáta, vysazeno do Remanence, Píst, 
jezera Sadská a LABE 21. 

• Do příštího výboru předložte připomínky k bližším podmínkám výkonu rybářského 
práva  pro rok 2022 na revír RMV 411163 – Labe 21A. 

  
Zástupce hospodáře: 
• Budu objednávat odznaky lipana na uniformy. 
 
Kemr Jakub: 

• Zakoupil jsem projektor a plátno. 
• Kontrola úkolů: 

 
1.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, tyto 

nesmí být ukládány do nádob na komunální odpad. Odstranění uhynulé ryby je 
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povinnost každého rybáře. Zodpovědný: Správce revíru + každý rybář 
 
 
 
 

 
Příští schůze výboru se svolává na středu                                     

10.listopadu 2021, od 17:00 hod. 
 
 
 

   V Nymburce 20.11.2021                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 
 


