
 

 

 

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

25.5.2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek, Šimáně,  Božek ,Kemr Jakub,  Kemr 
Václav,Rynekr a Šlanc. 
Omluven:  
Za dozorčí komisi: Novák a Dvořák. 

Omluven: Tykva 

Hosté :  0 

 

Průběh jednání : 
 
Předseda MO: 

• Schůzi zahájil předseda MO, přivítal přítomné členy výboru a DK. 
• Předložil návrh smlouvy o pronájmu rybářské základny Sportovní 142. 
• Jednal jsem s Ing.Rusovou o dotacích pro činnost mládeže. 
• Jarní soustředění mládeže bylo uskutečněno v termínu 20 – 22.5.2022, účast 16 dětí , 

za pomoc a spolupráci děkuji vedoucím kroužků a členům výboru. 
• V sobotu 21.5.2022 jsme se zúčastnili rybářských závodů ve Chlebích. Účast celkem 30 

dětí, závody proběhly za podpory obce Chleby a účasti starosty obce.  V neděli 22.5. 
děti rybařily na retenční nádrži „Číňan“, ulovené ryby byly vysazeny na revír Stará 
Mrlina. 

 Letní tábor proběhne v první polovině července, zatím je přihlášeno 12 dětí. 
 
Jednatel MO: 

 Podal informaci o jednání s nájemcem chaty „Rybářka“, nájemce byl seznámen 
s minimální požadovanou cenou, vycházející s aktuálního znaleckého posudku 
nemovitosti. 

Seznámil přítomné s došlou poštou. 
 BG Technik cs,a.s. Praha 5: Žádost o vyjádření k ukončení hornické činnosti 

v dobývacím prostoru jezera Sadská. 
 Povodí Labe s.p.:  Fa za provedené zemní práce na ryb.základně Sportovní 142 

v Nymburce. 
 Česká pošta s.p.:  Fa za e-podpis pro jednatele MO. 
 ČRS z.s. SÚS Praha: Metodický pokyn k organizaci výuky a vydávání osvědčení. 
 SZFI Praha 2: Protokol z kontroly čerpání dotace „Mimoprodukční funkce rybářských 

revírů 2021“. 



 
 
 Rybářství Chlumec/Cidlinou a.s.: Fa za 7,6 tuny kapra a 50 kg pstruha duhového, 

vysazená ryba z jarního vysazování 2022. 
 ZZN Polabí a.s.Kolín: Fa za 2,3 tuny krmného obilí. 

            
Hospodář MO: 

• Do jezera Sadská bylo vysazeno 50 kg pstruha duhového. 
 
Zástupce hospodáře: 

• Pro RS MO Nymburk budou zakoupeny 4 kamery z dotace Města Nymburk a doplatku 
MO Nymburk. 

• Středočeský krajský úřad žádá o kopii dekretu na revír Stará Mrlina. 
• Zaznamenal jsem dotaz a stížnost na suť u hráze Jívového rybníka. 

 
Kemr Jakub: 

 ČRS z.s.SÚS Praha dodá počítač a tiskárnu k zavedení systému RIS(Rybářský 
informační systém). 

 K uvedení RIS do provozu musíme mít aktivní připojení na internet. 
 Navrhuje zabezpečit areál Sportovní 142 kamerovým systémem. 

 
Božek: 

 Poděkoval za pomoc při malování chodby na základně. Po vymalování jsem provedl 
úklid. 

 Sehnal jsem zdarma kuchyňskou linku do zasedačky. Montáž zajistím. 
 

Šimáně: 
 V sobotu 28.5.2022 organizujeme v Bobnicích rybářské závody pro děti na nádrži 

Kačák. Akce je podporována obcí Bobnice a sponzory. 
 
 
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: 
 
Nové úkoly: 

 Připravit písemnou odpověď firmě BG Technik cs,a.s. Praha 5 – Velká Chuchle.                       
Z:  Jednatel MO                                                                                         T: 8.6.2022 

 
 Zajistit internetové připojení na adrese Sportovní 142 v Nymburce.                                         

Z: Kemr Jakub                                                                                            T: 15.7.2022 
 

 Předložit návrh na zabezpečení areálu Sportovní 142 v Nymburce kamerovým 
systémem. 

            Z: Kemr Jakub                                                                                            T: 15.7.2022                                                     

 
 

Příští schůze výboru se svolává na středu 
8.6. 2022 od 18:00 hod. 

 
 
 
V Nymburce 4.6. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 
 
 
 
 
 
 
 
 


