
 

  

 

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

8.6.2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek, Šimáně,  Božek ,Kemr Jakub,  Kemr Václav a 
Šlanc. 
Omluven: Rynekr. 
Za dozorčí komisi:  Dvořák. 

Omluven: Novák a Tykva. 

Hosté :  0 

 

Průběh jednání : 
 
Předseda MO: 

• Schůzi zahájil předseda MO, přivítal přítomné členy výboru a DK. 
• Poděkoval p.Božkovi a J.Kemrovi za instalaci zánovní kuchyňské linky a s tím související 

práce. 
• Podepsal jsem hlášenku změn v souvislosti s již podanou žádostí o dotaci na opravu 

malé vodní nádrže na rybářské základně Sportovní 142. 
• Rada Města Nymburka schválila mimořádnou dotaci na nákup kamer pro RS MO 

Nymburk. 
• Spolu s jednatelem jsem 28.května 2022 navštívil rybářské závody v Bobnicích. Závody 

byly výborně připraveny, proběhly za účasti 23 dětí s doprovodem. MO Nymburk 
závody podpořila cenami. 

• Podal jsem dvě žádosti na granty, Podzimní soustředění rybářské mládeže a Rozloučení 
s prázdninami 2022. 

 
Jednatel MO: 

 Přečetl odpověď MO Nymburk na žádost firmy BG Technik cs, a.s. k ukončení hornické 
činnosti na revíru 411 133 JEZERO SADSKÁ. Odpověď byla vložena do datové schránky 
firmy. 

 MO obdržela e-mail od Evropské databanky, a.s. se zálohovou fa za prezentaci naší 
organizace. Takovou službu jsme neobjednali a nesouhlasím s proplacením. Budu 
požadovat prokazatelné potvrzení o objednání této služby, dle vyjádření 
poskytovatele bylo toto učiněno telefonicky. 

 
 
 



 

  

Seznámil přítomné s došlou poštou. 
 SZFI Praha 1:  Potvrzení o přijetí hlášení č.1 o změnách v rámci OP Rybářství. 
 ČRS z.s.SÚS:   BPVRP- dodatky pro rok 2023. 

 
Hospodář MO: 

• V pátek 3.6.2022 bylo vysazeno do revíru 411 053 LABE 21, 3200 ks mníka 
jednovousého. 

 
Zástupce hospodáře: 

• Předal revizi elektro na objekty rybářské základny Sportovní 142 v Nymburce. 
•  Navrhl možnost zhotovení ocelového schodiště na Jívovém rybníku. 

 
Kemr Jakub: 

 Navrhuje termín brigády, je potřeba připravit místo na dvě unimobuňky (usadit příčné 
prahy) 

 
Božek : 

 Byl zhotoven filetovací stůl a připraven kontejner na ukládání hliníkových obalů. 
 
Trunecký:   

 Odpověděl jsem na dotaz, jakým způsobem probíhá likvidace kavadérů na revíru 
411 133 JEZERO SADSKÁ. 

 
Různé: 

 Hrstka: Na revíru 411 053 byl zaznamenán úlovek invazivní nepůvodní ryby – Hlaváč 
černoústý.  

 
 
        
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

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: 
 

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

 
 Zajistit internetové připojení na adrese Sportovní 142 v Nymburce.                                         

Z: Kemr Jakub                                                                                            T: 15.7.2022 
Stav:   Termín nebyl naplněn. 

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

            Z: Kemr Jakub                                                                                            T: 15.7.2022                                                     
              Stav:   Termín nebyl naplněn. 

 
Příští schůze výboru se svolává na čtvrtek 

23.6. 2022 od 17:00 hod. 
 
 
 
 
V Nymburce 10.6. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 


