
 

 

 

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

23.6.2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad,  Hrábek,  Božek ,Kemr Jakub,  Kemr Václav . 
Omluven: Rynekr, Šlanc, Šimáně a Trunecký. 
Za dozorčí komisi: Novák,Tykva a Dvořák. 

Omluven:  
Hosté :  0 

 

Průběh jednání : 
 
Předseda MO: 

• Poslední schůzi před letními prázdninami zahájil  předseda MO, přivítal přítomné 
členy výboru a DK. 

• Poděkoval za provedení dokončovacích prací na instalaci kuchyňské linky a zpevnění 
hráze Jívového rybníka.  

• Jan Tykva úspěšně absolvoval kurz hospodářů. 
• Probíhají přípravy na letní tábor rybářské mládeže MO Nymburk. 
• 26.června 2022 bude uskutečněn dětský den ve Chlebích, organizačně zajišťuje 

p.Koníček, my předáme věc. ceny od ČRS SÚS a akci navštívíme(předseda+hospodář).  
• Proběhlo jarní kolo Středočeské juniorky, naše MO bude pravděpodobně zajišťovat 

kolo podzimní.  
 
Jednatel MO: 
Seznámil přítomné s došlou poštou. 

 DK MO Čelakovice:  Návrh na vyřešení zadržené povolenky a žádost o vyjádření DK 
MO Nymburk. Předáno předsedovi DK p.J.Novákovi k vyřízení.  

 ČRS z.s.SÚS:   Rozhodnutí o vyřešení přestupku. 
 OŽP MěÚ Nymburk: Jmenování člena RS. 

 
Kemr Jakub: 

 Předložil návrh a rozpočet na ostrahu areálu MO Nymburk kamerovým systémem a 
instalaci internetového připojení. Internet je podmínkou pro provoz Rybářského 
informačního systému. Instalaci provedu svépomocí, předložený rozpočet je na nákup 
materiálu. 

 
 



 

 

Hrábek : 
 Brigády po dobu letních prázdnin nebudou, v případě naléhavé potřeby budou 

brigádníci zajištěni telefonicky. 
 
Různé: 
 
           Hrstka :    Na příštím výboru předložím smlouvu na pronájem rybářské základny, kde 
budou zahrnuty náklady na služby a energie.  
        
          Hospodář:   Vydávání povolenek bude probíhat nyní po telefonickém objednání, 
prodejní dny ve středu a sobotu se ruší. 
 
        Božek :    Byl dokončen bazének u filetovacího stolu. Ložní prádlo pro účastníky letního 
táboru bude ve středu přivezeno. 
 
       Tykva :  Na závodech v Jíkvi byla účast dvou dětí z rybářského kroužku Sadská.  
 

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 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:   Splněno. 



 

 

Příští schůze výboru se svolává na sředu 
3.8. 2022 od 17:00 hod. 

 
 
 
V Nymburce 3.7. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 
 


