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

24.11. 2021 
 
Přítomni:  
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek, Šimáně, Rynekr, Božek, Kemr Jakub 
Omluven:  
Kemr Václav 
 
Za dozorčí komisi:  
Tykva a Dvořák Zd.ml. 
Omluven:  
Semecký. 
 
Hosté :    0 
 

Průběh jednání : 
 
Místopředseda MO: 

• Schůzi zahájil předseda MO, omluvil nepřítomné. Jako první bod jeho vystoupení byla 
informace ze Sněmu Rady ČRS z.s. kde naší organizaci jako delegát zastupoval. 

• Sněmu bylo přítomno 150 delegátu, usnesení konference najdete na webu Rady ČRS. 
• Vytváří se Rybářský informační systém, jedná se o složitou záležitost dosti finančně 

náročnou. Na systému pracuje cca 100 lidí, otázkou je zda tak složitý a obsahově 
naplněný systém opravdu potřebujeme. Pilotní program má být spuštěn v roce 2023. 

• Nový návrh Stanov ČRS byl diskutován pouze zástupci SÚS, nové stanovy budou platit 
od roku 2022. 

• Vzhledem k velkému počtu stížností na kompetenci DK jednotlivých MO bude kárné 
řízení I.stupně projednávat DK příslušných svazů. Dozorčí komise MO bude projednávat 
pouze přestupky členů na revírech RMV. 

• Brigádní povinnost zůstává v kompetenci MO. 
•  Nově bude zavedena možnost vyloučení člena svazu až na 5 let !! 
• Členská základna ČRS z.s. čítá cca 300 000 členů. Přibylo 86 nových revírů. 
• Vzhledem k pandemické situaci musíme zrušit všechny akce a aktivity pro rybářskou 

mládež. K možnosti domácí výuky a přípravy budou k dispozici výuková videa k 
domácí přípravě. 
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Jednatel MO: 
• Na ekonomické oddělení SÚS jsem odeslal potřebné doklady k placení nájmu revíru 

Jezero Sadská (smlouva s Městem Sadská, oznámení o valorizaci nájmu a doklad o 
zaplacení za rok 2021) SÚS obratem potvrdil svůj příspěvek na nájem ve výši 2000,-
Kč/ha. 

• Předložil předávací protokol k převzetí funkce předsedy MO Nymburk do doby nových 
voleb v roce 2022 pro pana Ing.Davida Hrstku Ph.D. Jmenovaný tuto funkci přijal. 

 
Došlá pošta: 

 ČRS z.s.SÚS Praha: Výkaz činnosti MO za rok 2021, Termín odevzdání výkazu 
15.1.2022.                                   

 Tech. služby Města Nymburka: Oznámení o zvýšení ceny za likvidaci komunálního 
odpadu. 

   
Hospodář MO: 

 Bez vystoupení a připomínek. 
 
Zástupce hospodáře: 

• Blíží se konec volebního období, bylo by vhodné vypracovat návrhy vyznamenání 
některých členů MO. Výbor se bude s tímto zabývat, předseda MO do příštího výboru 
předloží seznam již takto vyznamenaných členů MO. 

 
Hrábek: 

• V sobotu 27.listopadu 2021 bude poslední letošní brigáda. 
 
Šimáně: 

• Požaduje materiál do informačních skříněk (Bobnice a Chleby). 
 
Kemr Jakub: 

• Na web MO jsem umístil zápisy z posledních tří výborových schůzí a informaci o 
prodeji povolenek v roce 2022. Informační skříňka na rybářské základně je rovněž již 
vybavena informacemi pro členy MO. 

• K provedení inventury na Rybářce v Sadské je zapotřebí zajistit přítomnost nájemce. 
 
Předseda DK: 

• Kroužek v Sadské je vzhledem k současné situaci pozastaven. 
• Vyúčtování grantu na činnost kroužku v Sadské je provedeno. 
• Předložil zprávu DK k provedeným výlovům. 
• Informační skříňka v Sadské je vybavena informacemi. 
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Různé: 
Kemr Jakub: 

 poslali jsme na SÚS schválený příspěvek 10 000,-Kč do fondu nákupu nových vod ? 
Jednatel MO: Neposlali, dám pokyn účetní ať náš příspěvek převede na transparentní 
účet SÚS. 

Hrstka: Objednal jsem propagační kalendáře s nymburskými motivy. 
 
 
 

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     

 
Stávající úkoly: 

• Předat na SÚS Praha doklady k nájmu Jezera Sadská.                                              
Termín: 30.11.2021 
Zodpovědný: jednatel 
Stav: Splněno 

 
 Připravit předávací protokol na fci předsedy MO.                                                        

Termín: 24.11.2021 
Zodpovědný: jednatel 
Stav: Splněno 

 
 Provést inventarizaci majetku MO Nymburk. 

Termín: 31.12.2021 
Zodpovědný: Trunecký 
Stav: termín úkolu nebyl ukončen 
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• Vypracovat rozpis prodejních dnů povolenek 2022 a umístit na web. 
Termín: 24.11.2021 
Zodpovědný: Kemr Jakub 
Stav: Splněno 
 

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

 
 
 
 
 
Nové úkoly: 

 Zajistit převod 10000,- Kč do fondu SÚS na nákup nových vod. 
Termín: 10.12.2021 
Zodpovědný: jednatel      
 
Zpracovat a předat hlášení o činnosti organizace za rok 2021. 
Termín: 15.1.2022 
Zodpovědný: hospodář, br. referent, ved. mládeže a jednatel      

 
 

 
 

Příští schůze výboru se svolává na pátek 
10.12. 2021, od 16:00 hod. 

 
 

 

 

 

V Nymburce 25.11. 2021                                                                                      zapsal: Vetešník Jiří 


