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

19.1. 2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek, Šimáně, Rynekr, Božek, Kemr Jakub a Kemr 
Václav. 
Omluven: 0 

Za dozorčí komisi: 
Dvořák a Semecký. 
Omluven: 
Tykva. 
Hosté : 0 

 

Průběh jednání: 
 
Místopředseda MO: 

• Schůze byla zahájena ihned po ukončení prodeje povolenek, místopředseda přivítal 
přítomné a jeho vystoupení bylo směrováno na organizaci a přípravu členské a zároveň 
volební schůze.Připomenul, že volební období všech orgánů Svazu je čtyřleté a volby 
musí proběhnout nejpozději do dvou měsíců jinak mandát zaniká. Nelze-li z důvodu 
uvedených v §23 Stanov ČRS z.s. volby uskutečnit rozhoduje o dalším postupu 
Republiková rada ČRS z.s. Na volební schůzi se musíme v předstihu připravit a budeme 
věřit v to, že ji bude možné svolat a uskutečnit. 

• Navrhuji připravit pracovní komise členské schůze následovně: 
 Volební komise 5 členů, složení komise připraví Vetešník Jiří 
 Mandátová komise 3 členové, složení komise připraví Šimáně Josef 
 Návrhová komise    3 členové, složení komise připraví Trunecký Josef 

       
 Zprávy o činnosti MO připraví za výbor MO místopředseda, hospodář, zástupce 

hospodáře a brigádní referent. Zprávu DK připraví její předseda. Program schůze, 
rozpočet a návrh na usnesení připraví místopředseda s jednatelem. 

 V pátek 11.února 2022 proběhne jednání se starostou Města Nymburka, za MO 
Nymburk se zúčastní Hrstka, Vetešník a Kemr Jakub. 
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Jednatel MO: 
 Seznámil přítomné s došlou poštou: 
 ČRS SÚS z.s.:  Pozvánka – Zkoušky nových členů rybářské stráže 1.3.2022 
 ČRS SÚS z.s.:  Metodický pokyn – Hostování člena z jiné MO ČRS z.s. 
 ČRS SÚS z.s.:   Informace – Závazná pravidla pro zasedání orgánů spolku. 
 ČRS SÚS z.s.:   Členské schůze MO v roce 2022 – doporučený postup. 
 ČRS SÚS z.s.:   Stanovy ČRS,z.s.  a Jednací řád ČRS,z.s. - platné od 1.1.2022. 
 ČRS SÚS z.s.:    Kurz hospodářů v roce 2022 – informace o termínu. 
 ČRS SÚS z.s.:    Metodický pokyn k zasílání zadržených povolenek příkazci SÚS. 
 Česká unie sportu, z.s.:  Vyúčtování energií za II.pololetí 2021, odběrní místo   

Sportovní 142, 288 02 Nymburk. 
 

 Od 1.ledna 2022 jsou v platnosti Stanovy ČRS z.s. a Jednací řád, tyto dokumenty jsou 
k dispozici v elektronické formě a budou umístěny na web MO. V sešitové formě 
budou k dispozici v průběhu roku 2022. Doporučuji výboru a DK se s těmito 
dokumenty seznámit při své práci je správně aplikovat. 

 
Hospodář MO: 

• Prodej povolenek probíhá podle plánu, souběžně je prováděno vyhodnocování 
odevzdaných úlovkových lístků. Jako každoročně zaznamenávám chybovost při jejich 
vyplňování, zejména v části sumáři úlovků a evidenci docházky. 

• V sobotu 22.ledna 2022 se prodej uskuteční v Sadské – hotel Modrá hvězda od 09:00 
hod. 

 
Zástupce hospodáře: 

• V sobotu 26.března 2022 plánuji školení členů RS na základně Sportovní 142 v 
Nymburce od 09:00 hod. Bude přítomen starosta města a dojde k předání výbavy 
zakoupené z příspěvku Města Nymburka. 

 
Hrábek: 

• Brigády členů MO budou zahájeny v únoru o každé sobotě. 
 
Šimáně: 

• V Bobnicích budou pokračovat brigády na strouze a hrázi rybníka. 
• Byla vykradena maringotka na Kačáku, bylo odcizeno rybářské vybavení pro mládež. 

Krádež a vloupání šetří Policie ČR. 
 
Kemr Jakub: 

• Odevzdal inventuru za rok 2021. 
• Provádím sumarizaci územních povolenek, zatím zpracováno 250 ks tedy zhruba 

polovina 
• pokračuje zadávání dat o členské základně ve spolupráci s hospodářem 
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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: 

 Zpracovat a předat hlášení o činnosti organizace za rok 2021. 
Termín: 15.1.2022 

Zodpovědný: hospodář, br. referent, ved. mládeže a jednatel      
           Stav: splněno 
 

• Zajistit vypracování odhadu chaty Rybářka v Sadské. 
Termín: 15.3.2022 
Zodpovědný: Kemr Václav 
Stav: termín úkolu nebyl ukončen 

 
• Prodloužit stavební povolení na projekt „Oprava malé vodní nádrže v Nymburce“ 

            Termín: 15.3.2022 
            Zodpovědný: Jednatel                                                                                                                             
            Stav: termín úkolu nebyl ukončen 

 
Příští schůze výboru se svolává na středu 

2.2. 2022 od 18:00 hod. 
 
 
 
V Nymburce 20.1. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 


