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

5.1. 2022 
 
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 : 0 

 

Průběh jednání: 
 
Místopředseda MO: 

• V závěru roku 2021 jsem navštívil starostu Města Nymburka, jménem organizace jsem 
mu poděkoval za veškerou podporu, která byla určena především mladým rybářům. 
Starosta naznačil i další možnou podporu rybářského sportu a zajímal se o naše 
rozpracované projekty. 

• Je zapotřebí vypracovat návrh rozpočtu na rok 2022. 
• Předložil plán akcí mládeže. 
• Vypracoval jsem dvě žádosti na poskytnutí finanční podpory formou grantu na „Jarní 

soustředění rybářské mládeže“ a „Zlatou udici 2022“, obě žádosti podány na podatelnu 
MěÚ Nymburk. 

• Připomínky k jednacímu řádu ČRS z.s. do 15.1.2022 jsou již bezpředmětné, materiál byl 
již Radou ČRS z.s. schválen 28.12.2021 !! 

 
 
 
Jednatel MO: 
Seznámil přítomné s došlou poštou. 

• ČRS SÚS z.s.:  Členské schůze MO SÚS v roce 2022-doporučení. 
• ČRS SÚS z.s.:  Sumarizace úlovků a zpracování statistiky 2022. 
• ČRS SÚS z.s.:   Návrh jednacího řádu ČRS k připomínkování. 
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• ČRS SÚS z.s.:   Rybářský informační systém – dotazník. 
• ČRS SÚS z.s.:   Vysazování násad z vlastní výroby. 
• ČEZ prodej a.s.:    Vyúčtování za odběr elektřiny-odběrní místo Na Ostrově NBK.  

 
• Učiním dotaz na Útvar řídícího orgánu OP rybářství, jaký je předpoklad vývoje naší 

žádosti o dotaci na „Opravu malé vodní nádrže v Nymburce“. V současné době je naše 
žádost přijata se všemi přílohami, je ale z důvodu nedostatku disponibilních 
finančních prostředků zařazena do Zásobníku projektů. 

• Bude zapotřebí prodloužit platnost stavebního povolení na tento projekt. 
• Je zapotřebí nechat vypracovat nový znalecký posudek (odhad ceny nemovitosti) na 

chatu Rybářka u jezera Sadská. 
• Předal J.Kemrovi náhradní klíč k informačním skříňkám v Nymburce. 

Hospodář MO: 
 V sobotu 8.ledna 2022 začínáme prodávat povolenky, seznámil výbor, jaká organizační 

a hygienická opatření budeme při prodeji dodržovat. 
 Ostatní prodejní termíny zůstávají dle zveřejněného rozpisu. 

 
Zástupce hospodáře: 

• Máme o 4 členy RS méně, 2 zemřeli a 2 již nemají zájem tuto funkci vykonávat. 
• Pro RS jsem objednal pouzdro na doklady (dotace SÚS+doplatek). 

Kemr Václav: 
• Pro hospodáře jsem objednal v peněžním ústavu zřízení oprávnění pro výběr a   

           ukládání hotovosti bez poplatku. 
Hrábek: 

• Je zapotřebí opravit a doplnit nářadí. Potřebné práce budeme vykonávat s brigádníky 
které mám již nasmlouvané. Hromadné brigády v lednu vypisovat nebudeme. 

Šimáně: 
• V sobotu 8.1.2022 organizujeme v Bobnicích brigádu na vyčištění strouhy. Začátek v 

08:00 hod. 
Božek: 

• U chovného rybníka na Zavadilce bude odstraněn po dohodě s OÚ Jizbice strom, 
narušuje kořenovým systémem výpust rybníka (gbel). 

• Je zapotřebí dokončit opravu proražené střechy, prozatím je provedeno pouze 
provizorně. 

Kemr Jakub: 
• Zajistil jsem výměnu projektoru. 
• Inventura majetku MO Nymburk je dokončena, její součástí je i inventura nemovitého 

majetku. 
• Předložil návrh pozvánek na členskou schůzi MO Nymburk, bude 19. března 2022 od 

09:00 hod v Obecním domě v Nymburce. 
• S hospodářem pracuji na elektronické evidenci členů, zatím zadáno 400 členů. 
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Předseda DK: 
• Proběhlo jednání se starostou Města Sadská, rovněž potvrdil podporu rybářské 

mládeže v místním kroužku. 
• S ředitelkou ZŠ Sadská je rovněž domluveno využití prostor ZŠ pro schůzky kroužku, 

samozřejmě jak to dovolí hygienické předpisy. 
 
 

Různé: 
Božek: 

• Vedení firmy Kelvion s.r.o. podpoří naší MO.  
 
 

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: 

• Provést inventarizaci majetku MO Nymburk. 
Termín: 31.12.2021 

Zodpovědný: Kemr Jakub 

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 

 
Nové úkoly: 

• Zajistit vypracování odhadu chaty Rybářka v Sadské. 
Termín: 15.3.2022 

Zodpovědný: Kemr Václav 
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• Prodloužit stavební povolení na projekt „Oprava malé vodní nádrže v Nymburce“ 

            Termín: 15.3.2022 

            Zodpovědný: Jednatel 

 
 
 
 

Příští schůze výboru se svolává na středu 
19.1. 2022 od 18:00 hod. 

 
 
 
 
 
V Nymburce 8.1. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 


