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Z Á P I S 
z výborové schůze ČRS MO Nymburk ze dne 13.10.2021 

 
Přítomni: Dvořák,Vetešník,Strnad, Hrstka,Trunecký,Hrábek,Božek, Šimáně, Rynekr a 
Kemr Jakub 
Omluven: Kemr Václav. 
 
Za DK: Dvořák Zd.ml. 
Hosté:  0 
 
Průběh jednání: 
 
Předseda MO: 

• Omluvil nepřítomné členy výboru MO. 
• Oznámil svoje vážné onemocnění vyžadující dlouhodobou a komplikovanou léčbu, 

současný zdravotní stav bude jeho činnost ve funkci předsedy MO výrazně omezovat. 
Po dobu jeho nepřítomnosti a léčby jej bude zastupovat  dle Stanov ČRS 
místopředseda Ing,David Hrstka Ph.D. 

• Popřál p.J.Truneckému k jeho životnímu jubileu. 
• Členskou schůzi 2021 nebudeme vzhledem k pandemii organizovat, vše bylo 

konzultováno s předsedou SÚS ČRS z.s. Členská schůze v roce 2022 bude zároveň 
spojená s volbami nového výboru MO a DK a je plánovaná k datu 19.března 2022. 
Na tento datum je již zamluven pronájem sálu v Obecním domě v Nymburce. Pokud 
to bude technicky a organizačně možné počítám s konáním „Tradičního rybářského 
plesu“ v termínu 25.března 2022. 

 
Jednatel: 
• Seznámil přítomné s došlou poštou. 
ZZN Polabí a.s. :   Faktura za krmné obilí. 
ČRS SÚS z.s. :      Info – vzor nového úlovkového lístku. 
ČRS SÚS z.s. :      Info – Pořizování záznamu při kontrole rybářskou stráží. 
ČRS SÚS z.s. :      Změna zarybňovacího plánu revíru LABE 21 411053. 
ČRS SÚS z.s.        Povinnost evidence vodních děl v katastru nemovitostí.                    
ČRS SÚS z.s.        Hospodářské vyrovnání 2021. 
Obec Bobnice :      Usnesení zastupitelstva – Kačák a potoky. 
Město Nymburk :    Smlouva o poskytnutí grantu. 
 
Hospodář: 

• Poděkoval za přípravu a průběh výlovu chovného rybníka na Zavadilce.       
Výsledky výlovu :    Kapr 540 kg  (na váhu 50 kg bylo 31ks) 

                               Amur 220kg    (50kg/21ks)                                                                    
                               Lín 95 kg   (50kg/78ks) 

• Na poslední výlov(Jívový rybník) jsem pozval děti ze Chleb, dozor vedoucího 
rybářského kroužku je zajištěn. 

  
Zástupce hospodáře: 

• Stále není provedená oprava střechy nad skladem obilí. Bylo by vhodné  
postavit přístřešek pro NA AVIA. 

• Podal informaci o vodní ploše Písková Lhota, zdařilý projekt SÚS ekonomicky 
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výdělečný. 
• Příjezdová cesta k Olšovému rybníku je poškozená černou zvěří. 
• Rybářský informační systém garantuje Rada ČRS, výběrové řízení bude 

vyhlášeno v listopadu 2021. Z doslechu vím, že obsahuje pro činnost MO 
nepotřebné údaje. 

 
Kemr Jakub: 

• Provedl jsem průzkum trhu na pořízení nového projektoru a projekčního plátna. 
Vhodný projektor lze pořídit za 9500,-Kč a plátno za 1500,- Kč. Výbor s nákupem 
zařízení souhlasí. 

• V plánovaných termínech výlovů budou zrušeny brigády s výjimkou pozvaných 
členů na provedení výlovů. 

 
Hrábek: 

• Zajistil jsem provedení technické prohlídky NA AVIA. Vozidlo je schopné dalšího 
provozu. 

 
Hrstka: 

• Mám šest přihlášek do rybářského kroužku, problém je kde se bude kroužek 
scházet. ŽŠ RAF v Nymburce je pro nás z důvodu koronaviru uzavřena, v krajním 
případě se bude kroužek scházet na základně Sportovní 142 v Nymburce. 

 
 
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 
povinnost každého rybáře. Zodpovědný: Správce revíru + každý rybář 

 
 
 
 

 
Příští schůze výboru se svolává na středu                                     

27.října 2021, od 18:00 hod. 
 
 
 

   V Nymburce 20.11.2021                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 
 


