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

10.12. 2021 
 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek, Šimáně, Rynekr, Božek, Kemr Jakub a Kemr 
Václav 
Omluven: 0 
 
 
Za dozorčí komisi: 
Tykva a Dvořák Zd.ml. 
Omluven: 
Semecký 
 
Hosté :  Hlaváček 
 

Průběh jednání : 
 
Místopředseda MO: 

• Schůzi zahájil místopředseda MO, přivítal hosta pana O. Hlaváčka. Pan Hlaváček byl 
přizván na jednání výboru a DK z důvodu vysvětlení nevyžádané komunikace od 
předsedy DK p. Tykvy. Vše bylo v úvodu VS mezi jmenovanými vysvětleno a není důvod 
závěr této osobní komunikace zveřejňovat v zápisu z VS.   

• Rada Města Nymburka bude projednávat mimořádnou dotaci 10 000,-Kč na vybavení 
členů RS. 

• V období leden-únor/2022 svoláme členy RS a budou seznámeni s možným vybavením 
pro jejich činnost. 

• Předal kalendáře s motivy našich revírů. 
• Na základě výzvy se na kandidátku nového výboru MO Nymburk přihlásil první zájemce. 
• Informoval přítomné o již udělených svazových vyznamenání. 
• Firma Kelvion nabízí reklamní prostředky a příspěvek pro rybářskou mládež. 
• Práce s mládeží se v tomto období zaměří pouze na řízené samostudium. 

 
 
 
 
 



 
Jednatel MO: 
Seznámil přítomné s došlou poštou. 

• ČRS SÚS z.s.:  Info pro výdejce povolenek, platné vzory průkazů ZTP a ZTPP. 
• ČRS SÚS z.s.:  Testovací verze programu e-sumář 2021. 
• Tiskárna Kirchner NBK:  Fa za tisk BPR na RMV. 

 
  Výbor MO Nymburk souhlasí s udělením podpisového práva pro hospodáře p. Jana 
Strnada k výběru hotovosti. Jedná se o vytvoření oprávnění pro třetího člena výboru MO za 
zesnulého předsedu pana Zd.Dvořáka. Výběr hotovosti do pokladní hotovosti musí být 
prováděn dvojicí s oprávněním a ověřeným podpisovým vzorem. Vkládání hotovosti z 
prodeje povolenek, členských známek a brigádnické povinnosti bude nadále provádět 
hospodář MO. 

• Požádáme peněžní ústav o zasílání měsíčního výpisu z účtu v elektronické podobě. 
   
Hospodář MO: 

 Výdej povolenek bude zahájen dle rozpisu v sobotu 8.ledna 2022 na rybářské 
základně Nymburk, Sportovní 142 , od 09:00 do 11:30 hod. Prodej bude probíhat v 
souladu s platnými opatřeními vlády. Ostatní prodejní dny viz web MO a info skříňky. 

Hrábek: 
• V závěru roku se brigád účastnil min. počet členů, max.4. Byl proveden úklid garáží, 

odvoz nepotřebného materiálu, vyřazených věcí, šrotu atd. Ve skladu byl instalován 
nový ponk. 

 
Kemr Jakub: 

• Vytvořil a předal materiály do info skříněk, na web a facebook (prodej povolenek, 
soutěž „Nejhezčí vánoční perníkový kapr“ a předvolební výzvu pro zájemce o práci v 
novém výboru a DK). 

• Inventura majetku MO Nymburk za rok 2021 je téměř dokončena. 
 

Různé: 
Hospodář:   V roce 2022 musíme brigádně zajistit vyčistění části strouhy v Bobnicích a 
Chlebích. 
 
 
 

Kontrola úkolů: 
 
Trvalé úkoly: 
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 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: 
 

 Provést inventarizaci majetku MO Nymburk. 
Termín: 31.12.2021 
Zodpovědný: Trunecký 
Stav: termín úkolu nebyl ukončen 
 

 Zajistit převod 10000,- Kč do fondu SÚS na nákup nových vod. 
Termín: 10.12.2021 
Zodpovědný: jednatel      
Stav: Splněno 
 

 Zpracovat a předat hlášení o činnosti organizace za rok 2021. 
Termín: 15.1.2022 
Zodpovědný: hospodář, br. referent, ved. mládeže a jednatel      

           Stav: termín úkolu nebyl ukončen 
 

 
 

Příští schůze výboru se svolává na pátek 
5.1. 2022 od 18:00 hod. 

 
 
 
 
 
V Nymburce 1.1. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 


