
 

 

 

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

30.3. 2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek, Božek, Kemr Václav, Kemr Jakub, Šimáně, Šlanc 

a Rynekr. 
Omluven: 
Za dozorčí komisi: 
Novák a Dvořák . 
Omluven:  
Tykva 

Hosté :  0 

 

Průběh jednání : 
 
Místopředseda MO: 

• Schůzi nového výboru MO Nymburk zahájil Ing.Hrstka, přivítal přítomné nové členy 
výboru a dozorčí komise. 

• Zhodnotil průběh členské schůze MO Nymburk, která proběhla v sobotu 19.3.2022 za 
účasti 88 členů MO. Účast, přestože to byla zároveň schůze volební na čtyřleté období 
byla slabší. Poděkoval výboru za přípravu a přednesená vystoupení a zprávy o činnosti. 
Novému výboru a dozorčí komisi popřál mnoho tvůrčích sil a vyzval přítomné k týmové 
práci. 

• Přednesl svoji vizi a hlavní směry činnosti MO pro následující období, ve kterém má 
zájem o práci ve funkci předsedy MO Nymburk. 

• Následovala veřejná volba statutárních zástupců MO. Předseda, jednatel, 
místopředseda a hospodář MO byli většinově novým výborem schváleni. 

• Složení nového výboru MO Nymburk viz. příloha str.4 tohoto zápisu. 
• Dozorčí komise si na samostatném jednání zvolila za předsedu DK p.Jiřího Nováka. 

  
Jednatel MO: 

• Výbor MO musí v následujícím období dotáhnout prodej nepotřebného majetku, 
konkrétně chaty „Rybářka“ u jezera Sadská. Po získání znaleckého posudku přistoupíme 
k prodeji. Navrhuje prodej uskutečnit cestou realitní kanceláře.        Výbor s tímto 
postupem souhlasí. 

• Získané prostředky vložíme do revitalizace chovného rybníka v Nymburce. Dále nás 
čeká oprava střešního pláště na rybářské základně v Nymburce. Tento měsíc musela být 
provedena provizorní oprava hřebene střechy v délce 40 metrů. Poškození vzniklo v 



 
měsíci únoru 2022 vlivem silného nárazového větru. Poškození bylo nahlášeno jako 
pojistná událost, při prohlídce bylo shledáno, že stav krytiny je vzhledem k stáří objektu 
a použitém materiálu ve stavu vyžadujícím kompletní výměnu střešní krytiny. Plnění z 
pojistné události pokryje pouze provizorní opravu. 

• Toliko stručné vysvětlení proč musíme nevyužitý majetek prodat. Popsané opravy 
nejsme schopni z rozpočtu organizace ufinancovat. 

 
Seznámil přítomné s došlou poštou. 

 ČRS SÚS z.s.: Faktura za násadu candáta. 
 ČRS SÚS z.s.: Podávání žádosti o dotace pro rok 2022 z dot.titulu DP 17. 
 MěÚ Nymburk: Zahájení stavebního řízení-Oprava malé vodní nádrže. 

                         
 
Hospodář MO: 

• Ve dnech 22.3. - 23.3.2022 proběhlo jarní vysazování ryby do sdružených revírů a 
RMV, vysazování byl přítomen zástupce ČRS SÚS a DK MO Nymburk. 

            Vysazeno: 
 411 053 Labe 21 … 2650 kg kapra - redistribuce dodal SÚS 
 411 053 Labe 21 … 3000 kg kapra - dodalo Rybářství Chlumec/Cidlinou 
 411 133 Sadská … 1500 kg kapra - dodalo Rybářství Chlumec/Cidlinou 
 411 163 Labe 21A … 1900 kg kapra - dodalo Rybářství Chlumec/Cidlinou 

 
• Z prostředků EU bylo dodáno a vysazeno 27000 ks úhořího monté. Rozděleno 9000ks 

do 411 065 Mrlina 1 a 18000 ks do 411 053 Labe 21. Vysazení dozoroval zástupce 
Středočeského krajského úřadu. 

• Děkuji členům výboru a DK za pomoc při vysazování. 
• V sobotu 9.4.2022 bude uskutečněn výlov retenční nádrže „Číňan“ v Nymburce. 8.4. 

bude instalováno čerpací zařízení. 
• V sobotu 2.dubna 2022 bude ukončen prodej povolenek dle rozpisu, dále pak prodej 

pouze ve středu nebo po dohodě s hospodářem. 
 
Zástupce hospodáře: 

• V sobotu 26.3.2022 proběhlo školení členů rybářské stráže za přítomnosti zástupců 
SÚS a starosty MěÚ Nymburk. Starosta města předal vybavení členům RS zakoupené z 
prostředků Města Nymburka. Následovala diskuse k tématu řešení kárných provinění 
na úseku rybářství a zasílání zadržených povolenek příkazci v rámci SÚS. 

• Navrhuje vypracovat přehled o platnosti revizí elektro, komínech, PHP a platnosti TP 
vozidel MO. 

• Zkoušek nových členů RS se účastnil za MO Nymburk jeden kandidát, který bohužel v 
náročné zkoušce neuspěl. 



 

 

• Navrhuje podat návrh na změnu smlouvy o nájmu revíru 411 133 Sadská , kde není 
umožněn přístup rybářům na místa pro zdravotně postižené. Konkrétně umožnit 
příjezd vozidlem k místu a vyložení rybářského načiní. 

• Vznesl dotaz, zda budeme v roce 2023 organizovat „Tradiční rybářský ples.“ 
 
Božek Stanislav 
V sobotu 26.3.2022 proběhla brigáda, byl proveden odvoz šrotu, úklid venkovních prostorů, 
dokončení opravy hřebene střechy, vyčištění žlabů a vnitřní nátěr. 

Různé: 
Kemr Václav 

• Upozornil na kontroly využití dotací pro mládež, je zapotřebí mít evidenci, co se za 
prostředky zakoupilo, kdy, komu a za jaké příležitosti předalo !! 

 
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:  Byla provedena urgence u zpracovatele znaleckého posudku. 

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

            Termín: 15.3.2022         Nový termín:  10.4.2022 
            Zodpovědný:  Jednatel                                                                                                                            
            Stav: OŽP Nymburk obdržel souhlasná stanoviska DOSS a 24.3.2022 zahájil stavební    
                      řízení. 
        

Příští schůze výboru se svolává na středu 



 

13.4. 2022 od 17:00 hod. 
 
 
 
V Nymburce 31.3. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 
 

 
 

Složení výboru ČRS z.s., MO Nymburk 
2022-2026 

 
Ing. Hrstka David,Ph.D.           předseda MO Nymburk, vedoucí mládeže 
Vetešník Jiří                             jednatel 
Hrábek Vladislav                     místopředseda, brigádní referent 
Strnad Jan                               hospodář 
Trunecký Josef                        zástupce hospodáře, vedoucí rybářské stráže 
Ing.Kemr Václav                      pokladník 
Kemr Jakub                             IT pracovník, web, propagace a marketing 
Rynekr František                     referent čistoty vody, práce s mládeží 
Božek Stanislav                      správce majetku, brigádní referent, práce s mládeží 
Šlanc Petr                               brigádní referent Bobnice a Chleby 
Šimáně Josef                          brigádní referent Bobnice a Chleby 
 

 
Dozorčí komise MO Nymburk 

 
Novák Jiří                               předseda dozorčí komise 
Dvořák Zdeněk                       člen dozorčí komise 
Tykva Jan                               člen dozorčí komise 
 
 
 


