
 

 

 

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

11.5.2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek, Šimáně,  Božek , Kemr Václav,Rynekr a Šlanc. 
Omluven: Kemr Jakub. 
Za dozorčí komisi: Tykva. 

Omluven: Novák a Dvořák. 

Hosté :  0 

 

Průběh jednání : 
 
Předseda MO: 

 Schůzi zahájil předseda MO, přivítal přítomné členy výboru a DK. 
 Na rybářský ples 2023 je objednána kapela  „Proč ne“ , náš požadavek mají založen ve 

svém plánovacím kalendáři na sezonu 2022/2023. Poplatek OSE při účasti 200 osob a 
vstupném 350,-Kč bude činit 6500,-Kč. 

 Podal informaci a průběhu rybářských závodů pro mládež „Zlatá udice 2022“. Všem 
sponzorům jsem zaslal fotodokumentaci a poděkování za podporu. Závody proběhly za 
pěkného počasí, organizačně bez problémů, členům výboru a DK děkuji za pomoc. 

 Jarní soustředění mládeže bude uskutečněno v termínu 20 – 22.5.2022. 
 V sobotu 21.5.2022 pořádáme spolu s obcí Chleby rybářské závody pro mládež, ceny 

zajišťuje obec a MO Nymburk občerstvení. 
 
Jednatel MO: 
Seznámil přítomné s došlou poštou. 

 ČRS SÚS z.s.: Nový registrační list MO Nymburk. 
 Městský úřad Nymburk OŽP: Stavební povolení na opravu malé vodní nádrže. 
 Město Nymburk: Smlouva o poskytnutí grantu na „Jarní soustředění mládeže 2022.“ 
 Ing.Miroslav Kolář: Fa za znalecký posudek objektu „Chata Rybářka v Sadské.“ 

 
 V pátek 6.5.2022 proběhla kontrola na čerpání dotace „Mimoprodukční funkce 

rybářských revírů“, kontrolu provedl SZIF Nymburk. Za MO Nymburk přítomen jednatel 
a hospodář. Kontrolnímu orgánu byly předloženy fa za nákup ryb, evidence hospodaření 
a násadové listy. Kontrolní orgán konstatoval, že obdržené finanční prostředky byly 
správně využity a ryba byla vysazena dle určených podmínek dotačního titulu. 

            
 



 
Hospodář MO: 

 Bylo zakoupeno a uloženo 70q krmného obilí. 
 Do jezera Sadská mám objednáno na vysazení 50 kg pstruha duhového. 
 Na sobotu 14.5.2022 svolávám brigádu výboru a DK. Bude se provádět odvoz 

materiálu na opravu hráze Jívového rybníka, malování chodby a úklid. 
 
Zástupce hospodáře: 

 Byla provedena kontrola příjezdových cest mezi chovnými rybníky. 
 Předložil nabídku na opravu střechy areálu Sportovní 142 v Nymburce. 
 Přivezl 50ks věder. 
 Objedná revizi elektro na chatu Rybářku. 

 
Kemr Jakub: 
Pro nemoc omluven, poslal svůj příspěvek do jednání výboru: 

 Upozornil na zapnutý přímotop po závodech Zlatá udice. 
 V neděli 1.5.2022 byl proveden úklid dřeva z prostoru, kam budou přemístěny buňky. 
 Byl proveden nákup materiálu na vymalování chodby. 
 Vypracoval jsem rozpis revizí a technických kontrol, je umístěn na viditelném místě 

v jednací místnosti. 
 Dostal jsem nabídku na kandidaturu do výboru ČRS SÚS, kterou jsem po rozvážení 

přijal. 
 
Božek: 

  Na brigádu 14.5.2022 jsem zajistil několik brigádníků. 
 

Rynekr: 
 Před jarním soustředěním mládeže bude provedena brigáda na retenční nádrži 

„Číňan“. 
 

Tykva: 
 Probíhá pravidelné krmení násad v chovných rybnících. 
 Byla částečně provedena vysprávka cesty mezi chovnými rybníky a prořez náletových 

dřevin. 
 

 
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: 15.4.2022 
Zodpovědný:  Kemr Václav 
Stav:  Splněno. 

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

            Termín: 10.4.2022 
            Zodpovědný:  Jednatel                                                                                                                            

 Stav:   Splněno. 
                                                                  

 
 

Příští schůze výboru se svolává na středu 
25.5. 2022 od 17:00 hod. 

 
 
 
V Nymburce 16.5. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 


