
 

 

 

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

7.9.2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek, Božek, Kemr Jakub, Kemr Václav a Rynekr. 
Omluven: Šlanc a Šimáně  
Za dozorčí komisi: Novák, Tykva a Dvořák. 

Omluven:  
Hosté :  0 

 

Průběh jednání: 
 
Předseda MO: 

• Přivítal členy výboru a DK na první schůzi po prázdninách. 
• V průběhu prázdnin se pracovalo na rybářské základně, malování, mytí oken, úklid a 

příprava dřeva na zimní sezonu. 
• Naše základna na adrese Sportovní 142 má namontovaný funkční bezpečnostní 

kamerový systém. 
• Chovný rybník na Zavadilce byl opatřen novou lávkou. 
• Bylo provedeno přemístění dvou unimobuňek na místo jako náhrada za ocelové 

sklady. 
• Ruku k dílu přiložili členové výboru a dozorčí komise . Všem za to děkuji, obzvláště 

St.Božkovi, J.Kemrovi a L.Hrábkovi. 
• Stále řešíme prodej chaty „Rybářka“, oslovili jsme současného nájemce s nabídkou na 

odkoupení této nemovitosti. Jeho nabídka nekoresponduje s odhadem nemovitosti a 
naší představou. 

• Proto jsme se obrátili na realitní kancelář s žádosti o zprostředkování prodeje této 
nemovitosti. Na dnešní schůzi předkládám spolu s jednatelem podrobnou informaci o 
možnostech prodeje a zároveň předkládáme návrh smlouvy na prodej chaty cestou 
realitní agentury. K prodeji tohoto pro MO Nymburk máme již několik let souhlas 
členské základny viz. usnesení členských schůzí.                                                      
Přítomní členové výboru jednomyslně souhlasí s podpisem smlouvy s realitní kanceláří 
RE/MAX. Zároveň bylo odsouhlaseno zahájit jednání se současným nájemcem o 
ukončení nájmu dohodou v termínu říjen – listopad 2022. 

• Proběhlo předání 4 kamer pro členy rybářské stráže od Města Nymburk za 
přítomnosti starosty města Ing.Macha. 

• Rybářský kroužek Nymburk bude probíhat v termínu 1.října, 5.listopadu a 3.prosince 
2022 na adrese Sportovní 142, začátek v 9:00h. Bližší informace budou zveřejněny.                                                        



Rybářský kroužek Sadská bude zahájen 23.září. Bližší informace budou taktéž 
zveřejněny na webu a facebooku MO. 

• 24. – 25.září 2022 proběhne v Nymburce na řece Labi „Středočeská juniorka“ (levý 
břeh Labe nad plavební komorou). 

• Tradiční rybářské závody smíšených dvojic „Rozloučení s prázdninami 2022“ se 
uskuteční 10.září 2022 na RMV Remanence se zápisem 07 – 08:00 hod. 

• Upozornil na konec platnosti TK vozidla A 75 a nákladního přívěsu. 
 
Jednatel MO: 
 
Seznámil přítomné s došlou poštou. 

 ČRS z.s.SÚS:   Tabulky pro vyúčtování prodaných povolenek a členských známek.  
 ČRS z.s.SÚS:   Formuláře na objednání povolenek a členských známek na rok 2023. 

 
Hospodář : 

• Do LABE 21 bylo vysazeno 3000 ks candáta ročka. 
• Výlovy chovných rybníků proběhnou 15.října a 22.října 2022. 

Hrábek : 
 Brigády budou zahájeny 24.září 2022. 
 Nákladní vozidlo A75 musí před technickou kontrolou do opravy, netěsnost chladiče.  

Trunecký : 
• Odevzdal předávací protokoly kamer RS k založení. 

Kemr Jakub: 
• Navrhuje zrušit informační skříňku u Hlavního nádraží, je v dezolátním stavu a poptat 

možnost pronájmu skříňky na Plaveckém bazénu ul.Zbožská. 
Tykva: 

• Krmení chovných rybníků probíhá. 
• V Sadské jsou informační skříňky opraveny. 

 
Předseda DK: 

• Na facebooku byl umístěn příspěvek našeho člena, obsah a použité výrazy jsou dosti 
za hranou a silně dehonestují práci výboru organizace. DK navrhuje dotyčného člena 
pozvat k podání vysvětlení a toto jednání řešit dle §4 odst.2 písmeno e Stanov 
Českého rybářského svazu,z.s. 

 

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:  Splněno. 

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

            Z: Kemr Jakub                                                                                            T: 15.7.2022                                                     
              Stav:   Splněno. 

 
Nové úkoly: 
 

1. Zajistit opravu NA A75 včetně technické prohlídky. 
T: 13.října 2022                                                                                        Z: Hrábek 
 

2. Zahájit jednání s nájemcem chaty „Rybářka“ ohledně ukončení nájmu dohodou.          
T: 15.září 2022                                                                                 Z: Jednatel MO 

 

Příští schůze výboru se svolává na úterý 
27.září. 2022 od 17:00 hod. 

 
 
 
V Nymburce 8.9. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 


