
 

 

 

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

13.4. 2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Jakub, Hrábek, Šimáně,  Božek , Kemr 
Václav,Rynekr a Šlanc. 
Omluven: 0 

Za dozorčí komisi: 
Novák, Tykva a Dvořák. 
Omluven: 0 

Hosté :  0 

 

Průběh jednání : 
 
Předseda MO: 

• Schůzi zahájil předseda MO, přivítal přítomné členy výboru a DK. 
• Vyřídil potřebné formuláře k novému registračnímu listu MO a elektronickému 

podpisu. 
• Máme zamluvený termín k pořádání 50. Rybářského plesu a to 4.března 2023 

v Obecním domě Nymburk. Zbývá podstatná věc a to sehnat odpovídající kapelu.  
Úkol pro všechny poptat, sehnat a zajistit !! 

• Je podepsán grant na “Zlatou udici 2022“, poskytovatel grantu je Město Nymburk. 
• Firma Kelvion má připravené sponzorské dary pro rybářskou mládež. 
• Ze školy RAF v Nymburce bylo převezeno vybavení pro rybářský kroužek. 
• Byla podepsána smlouva s Městem Sadská na sponzoring rybářského kroužku. 
• Navrhl jakým způsobem organizovat brigádnickou činnost v roce 2022. 
• Město Nymburk zakoupí záznamové zařízení pro 10 vybraných členů rybářské stráže. 

 
Jednatel MO: 
Seznámil přítomné s došlou poštou. 

 ČRS SÚS z.s.: Kurz hospodářů – nové informace k termínu. 
 ČRS SÚS z.s.: Seznam opatření k zamezení šíření račího moru. 
 Agentura ochrany přírody a krajiny: Informace o lokalitách s výskytem račího moru a 

doporučená opatření k zamezení šíření. 
 Ve čtvrtek 14.4.2022 mám schůzku se soudním znalcem v oboru ekonomika staveb. 

Bude provedena prohlídka objektu chaty Rybářka u jezera Sadská k následnému 
vypracování znaleckého posudku.  

            



 
Hospodář MO: 

• Plánovaný výlov retenční nádrže „Číňan“ musel být bez náhrady zrušen, technické 
prostředky k vyčerpání nádrže již nelze od Povodí Labe s.p. získat a náhradní možnost 
zapůjčení od firmy Metrostav je nad naše finanční možnosti. Rybu musíme slovit 
náhradním způsobem např. v rámci soustředění dětí lovem na udici. Vzhledem 
k tomu, že tato nádrž nejde vypustit bez drahé čerpací techniky navrhuji hospodaření 
na této vodě ukončit. 

 
Zástupce hospodáře: 

• Objednám revizi komínů na Rybářce a základně Sportovní 142. 
• Obdobně zajistím i revize elektro. 

 
Kemr Jakub: 

 Zhotovil jsem plakáty na „Zlatou udici 2022“ a umístil je do info skříněk MO. Skříňka u 
Hlavního nádraží je ve špatném stavu, zasloužila by výměnu. 

 Přes Portál farmáře jsem podal žádost o dotaci z titulu DP 17, mimoprodukční činnost 
rybářských revírů. 

 
Božek : 

 Účast na brigádách v sobotu 9.4.2022 byla nulová. 
 
Tykva: 

 Sčítání kormoránů bylo dokončeno, výsledky předány zadavateli. 
 Město Sadská uvolní na činnost mládeže 10000,-Kč. 

 
Různé: 
Předseda – upozornil na seznam invazivních rostlin a živočichů. Například nelze vracet do 
vody střevličku východní a slunečnici pestrou !! 
 

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: 15.4.2022 
Zodpovědný:  Kemr Václav 
Stav: termín úkolu nebyl ukončen 

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

Termín: 10.4.2022 
Zodpovědný:  Jednatel                                                                                                                             
Stav:  Nesplněno.                                                         
Nový termín: 30.4.2022 

 
 
 
 
 

Příští schůze výboru se svolává na čtvrtek 
28.4. 2022 od 17:00 hod. 

 
 
 
V Nymburce 19.4. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 


