
 

 

 

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

16.3. 2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek,  Božek , Kemr Václav a Kemr Jakub 

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

 

Průběh jednání : 
 
Místopředseda MO: 

• Schůzi zahájil místopředseda, omluvil nepřítomné. Provedl kontrolu složení pracovních 
komisí (mandátová, návrhová a volební) pro průběh členské schůze MO Nymburk. Tato 
proběhne 19.3.2022 od 09:00 hod v Obecním domě. Program schůze a návrh usnesení 
je v základních bodech připraven a může být na základě připomínek z pléna doplněn. 
Volební řád je rovněž připraven. 

• 26.února 2022 proběhlo školení nových členů, přítomno 18 uchazečů o členství. 
• 5.března 2022 proběhlo školení mládeže, přítomno 10 uchazečů o členství. 
• Na Zlatou udici 2022 a Jarní soustředění mládeže byl získán grant od Města Nymburk 

ve výši cca 20000,-Kč. Na činnost rybářských kroužků se rovněž podařilo zajistit finanční 
prostředky. 

• Zaznamenal jsem několik dotazů na činnost rybářských kroužků, bohužel do začátku 
letošních prázdnin nejsme schopni je zajistit z důvodu nedostatku vhodných prostorů. 
Ve školách stále platí omezující opatření z důvodu epidemie infekční nákazy. 

• Spolu s jednatelem jsem navštívil starostu Města Nymburka, kde jsme ho informovali o 
našich plánech a činnosti v roce 2022. Starosta kladně hodnotí naši činnost a slíbil nám 
podporu v oblasti práce s mládeži a metodickou pomoc při zajišťování opravy 
rybochovného zařízení v Nymburce. 

• Proběhlo jednání se zástupcem firmy KELVION a.s., kde bylo přislíbeno sponzorování 
činnosti MO Nymburk, především práce s mládeží. 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                           2 INTERNAL 

Jednatel MO: 
• Seznámil přítomné s došlou poštou. 
 ČRS SÚS z.s.: Zálohová faktura za odebrané povolenky. 
 ČRS SÚS z.s.: Faktura za medikované krmení. 
 Město Sadská: Oznámení o valorizaci nájemného. 
 TS Nymburk: Faktura za likvidaci odpadů. 
 Nymb.kult.středisko: Faktura za pronájem sálu na členskou schůzi 19.3.2022.                   

            
Hospodář MO: 

• V pátek 11.3.2022 bylo vysazeno 3000 ks ročka candáta. Další vysazování proběhne ve 
12.týdnu , budou se zarybňovat sdružené revíry a RMV. 

 
Zástupce hospodáře: 

• V sobotu 26.3.2022 od 09:00 hod proběhne školení členů RS. 
• Představil kožené pouzdro na doklady pro RS, výbor souhlasí s pořízením této 

pomůcky. 
 
 

Různé: 
 

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         Nový termín: 15.4.2022 
Zodpovědný:  Kemr Václav 
Stav:  Nesplněno, znalec obdržel potřebné doklady(výpis KN). 

 
 

• Prodloužit stavební povolení na projekt „ Oprava malé vodní nádrže v Nymburce“ 
            Termín: 15.3.2022         Nový termín:  10.4.2022 
            Zodpovědný:  Jednatel                                                                                                                            
            Stav:  Nesplněno, nepodařilo se zajistit veškerá souhlasná stanoviska dotčených    
                       účastníků stavebního řízení. 



 

 

 
Příští schůze výboru se svolává na středu 

30.3. 2022 od 18:00 hod. 
 
 
 
V Nymburce 25.3. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 


