
 

 

 

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

2.2. 2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek, Šimáně,  Božek  a Kemr Václav. 
Omluven: Rynekr a Kemr Jakub. 
Za dozorčí komisi: 
Dvořák a Semecký. 
Omluven: 
Tykva. 
Hosté :  0 

 

Průběh jednání : 
 
Místopředseda MO: 

• Schůzi zahájil místopředseda, omluvil nepřítomné. Následovala kontrola složení 
pracovních komisí připravované členské schůze. Poděkoval za brigádní činnost v 
Bobnicích, kde proběhlo čištění koryta strouhy, dále poděkoval p.Božkovi a J.Kemrovi 
za úklid a úpravy společenské místnosti garsonky a hlavní chodby objektu. 

• Jakub Kemr dokončil sumarizaci územních povolenek v požadovaném termínu. 
• Přečetl e-mail od J.Kemra, kde je v šesti bodech uvedeno, co zajistil a provedl, některé 

činnosti spolu se Standou Božkem. Za jejich aktivitu a práci děkuji. 
• Byla předána žádost o dotaci rybářskému kroužku v Sadské. 

 
Jednatel MO: 
Seznámil přítomné s došlou poštou. 

 ČRS SÚS z.s.: Připomínky k novému jednacímu řádu. 
 ČRS SÚS z.s.: Dotace SÚS – vícezarybnění pro sdružené MO. 
 ČRS SÚS z.s.: Informace výplata cestovného 2022. 
 ČRS SÚS z.s.: Aktualizace a doplnění metodiky k předávání zadržených povolenek RS.                                
 Generali Česká pojišťovna: Fa za pojištění vozidla 9S94973 Renault Trafic. 
 Generali Česká pojišťovna: Fa za pojištění vozidla 2SU5131  AVIA D75. 
 Obec Bobnice: Informace o projednání údržby koryt drobných vodních toků Klobuš a 

Klobuška 
 National Pen: Upozornění na splatnost faktury za odebrané zboží (nebudeme na 

upozornění reagovat, fa byla 6.1.2022 zaplacena). 
 
 



 

 

• Byl jsem telefonicky upozorněn na stavební činnost v objektu u jezera Sadská, kde 
stavebník či dodavatelská firma ukládá stavební suť na břeh v těsné blízkosti vodní 
plochy. Volajícímu jsem vysvětlil majetkové poměry revíru JEZERO SADSKÁ, kde jsme 
v nájemním vztahu s vlastníkem Městem Sadská a doporučil jsem mu celou věc 
ohlásit na stavební úřad města Sadská, který má pravomoc provést s orgánem 
životního prostředí místní šetření a sjednat nápravu. 

• Podal jsem žádost o prodloužení stavebního povolení akce „ Oprava malé vodní 
nádrže v Nymburce“. 

            
Hospodář MO: 

• Odevzdané povolenky včetně provedené sumarizace územních povolenek byly v 
termínu předány ČRS z.s. SÚS v Praze. 

• K dnešnímu datu bylo vydáno 400 povolenek, prodej probíhá s uplatněním 
protikovidových opatření, tato jsou ze strany členů MO plně akceptována. 

 
Zástupce hospodáře: 

• Mám dva zájemce o práci člena rybářské stráže, budou poučeni a připraveni na 
zkoušky. 

 
Šimáně: 

• Brigády v Bobnicích pokračují, spolupracujeme s mysliveckou stráží při monitoringu 
potoka Klobuš u výtoku z ČOV Všechlapy. 

 
 

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: 

• 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 
16.2. 2022 od 18:00 hod. 

 
 
 
V Nymburce 8.2. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 


