
 

 

 

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

27.9.2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký,  Hrábek, Božek ,Kemr Jakub, Šlanc a Šimáně. 
Omluven:  Kemr Václav a Rynekr. 
Za dozorčí komisi: Novák. 

Omluven:  
Hosté :  0 

 

Průběh jednání: 
 
Předseda MO: 

• Přivítal členy výboru a DK. 
• Pogratuloval Jakubu Kemrovi, byl zvolen Konferencí SÚS do výboru ČRS SÚS. 
• Spolu s jednatelem jsem podepsal smlouvu s realitní kanceláří REMAX a prodeji chaty 

„Rybářka“ u jezera Sadská. Pro naší MO se jedná o nepotřebný a nevyužívaný majetek. 
Nájemné z tohoto majetku nepokrývá náklady na údržbu. Připravujeme výpověď 
nájemní smlouvy dohodou se současným nájemcem. 

• Převzetí chaty od současného nájemce bude provedeno komisí ve složení: Hrstka, 
Vetešník, Kemr Václav, Šlanc, Kratochvíl a Novák J.(za dozorčí komisi) . 

• Podal informaci ze Sněmu Republikové rady ČRS. Předsedou Republikové rady ČRS byl 
zvolen PhDr.Mgr.Ing.Karel Mach MBA. 

• 10.9.2022 proběhla v Drahelicích prezentace MO Nymburk na akci pořádanou firmou 
KELVION. Souběžně s tímto jsme organizovali tradiční rybářské závody dvojic 
„Rozloučení s prázdninami 2022 “. Děkuji členům výboru a dobrovolníkům z členské 
základny za pomoc při zajišťování těchto akcí. 

• Byla zrušena Středočeská juniorka na řece Labi pro malý počet přihlášených 
závodníků. 

• V sobotu 1.října 2022 bude zahájen rybářský kroužek mládeže s místem konání 
základna MO Nymburk Sportovní 142. 

 
 
Jednatel MO: 
 
Seznámil přítomné s došlou poštou. 

 ČRS z.s.SÚS:   Schválený statut společného rybolovu ČRS SÚS z.s. 
 ČRS z.s.SÚS:   Usnesení z konference ČRS z.s.SÚS ze dne 10.9.2022. 



 
 Spolu s J.Kemrem předal informaci o průběhu konference ČRS z.s.SÚS ze dne 10.září 

2022. 
 
Hospodář: 

• Podal informaci o přípravách podzimních výlovů chovných rybníků MO Nymburk, 
budeme lovit rybník na Zavadilce spolu s Olšovým rybníkem 15.10.2022 a Jizbický 
rybník 22.10.2022. 

• Strojení rybníků připraví na výlov 15.10. Trunecký a Novák, výlov 22.10. Tykva a 
Záklasník. 

 
Hrábek: 

 Byla provedena výměna chladiče NA AVIA, vozidlo prošlo technickou prohlídkou bez 
zjištěných vážných závad. V sobotu 1.10. bude vozidlo připraveno na výlovy(osazení 
nádrží a příprava vzduchování). 

 Brigády budou organizovány v sobotu 8.10.2022 od 08:00 hod. 
  

Trunecký: 
• Podal návrh na zhotovení schodů u Jizbického rybníka z ocelového materiálu. 

 
Šimáně: 

 V Bobnicích bude vyhlášena brigáda na prořez náletových dřevin na revíru 
„Koupaliště“. 
 

 
 

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     

    
       
 
 



 

 

Nové úkoly: 
 Připravit věcné a technické prostředky k provedení podzimních výlovů včetně pozvání 

dostatečného počtu brigádníků. 
T:  15.10. a 22.10.2022                                                Z: Hospodář a zástupce hospodáře 

      
Kontrola úkolů: 

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

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

 

 
 

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

 
 
 
V Nymburce 3.10. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


