
 

 INTERNAL 

 

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

2.11.2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek, Kemr Václav, Kemr Jakub, Šlanc, Šimáně a 
Rynekr.  
Omluven:  Božek. 
Za dozorčí komisi: Tykva a Dvořák. 

Omluven: Novák. 

Hosté :  0 

 

Průběh jednání: 
 
Předseda MO: 

• Přivítal členy výboru a DK. 
• Informoval o cenové nabídce na opravu střechy základny Sportovní 142 v Nymburce. 

Potencionální dodavatel prací předložil dvě cenové nabídky s možností realizace 
v prvním čtvrtletí 2023. Vše je ale odvislé od finančních prostředků, které v současné 
době nemáme. Jediná rozumná cesta k získání financí je prodej nepotřebného 
majetku organizace. 

• Probíhá jednání o ukončení pronájmu chaty „Rybářka“ u jezera Sadská. Podrobné 
informace podá jednatel MO. 

• Blíží se konec roku a s tím bude probíhat inventarizace našeho majetku. K tomuto 
jmenuji inventarizační komisi ve složení:  
 předseda IK: Jakub Kemr 
 členové IK: Stanislav Božek a Josef Trunecký 
 za dozorčí komisi: Jiří Novák 

• Inventarizace majetku musí být provedena do 31.12.2022.  
• V sobotu 5.listopadu 2022 bude probíhat rybářský kroužek mládeže s místem konání 

základna MO Nymburk Sportovní 142. 
 
Jednatel MO: 
 
Seznámil přítomné s došlou poštou: 

 Generali Česká pojišťovna a.s.:  Informace o termínu platby za pojišťění 
odpovědnostní pojistky.Termín platby do 21.11.2022.  

 Obec Bobnice:  Upozornění na blížící se konec pachtovní smlouvy na vodní plochu 
„Skála“ o výměře 6618m² kterou využíváme jako součást revíru místního významu. 



 

 INTERNAL 

 
 Pokud máme nadále zájem v pachtu pokračovat, musíme písemně požádat o 

prodloužení pachtu a navrhnout formu úhrady. Naše žádost musí být podána 
nejpozději do 18.listopadu 2022. 

 Výbor MO se většinově rozhodl v pachtu pokračovat, navrhuje úhradu tak jako 
v předchozím období, tj. formou odpracování 150 hodin na údržbě předmětu pachtu 
a jeho okolí.  

 V pondělí 31.10.2022 byla uzavřena dohoda o ukončení nájemního vztahu chaty 
„Rybářka“ u jezera Sadská. Objekt byl převzat zástupci MO Nymburk (jednatel+člen 
dozorčí komise) byly provedeny odečty el.energie a měřidla pitné vody, nájemce 
provedl likvidaci jímek odpadní vody a vyklizení prostor chaty. Téhož dne byl proveden 
přepis odběrního místa el.energie zpět na ČRS z.s., MO Nymburk. Chata je nyní 
v nabídce realitní kanceláře REMAX k prodeji.  

 
Hospodář: 

• Ve čtvrtek 27.10.2022 bylo dodáno k vysazení 120 kg lína, ryba byla dodána se 
zpožděním, vysazení probíhalo již za tmy. Děkuji členům výboru za pomoc při 
vysazováni. 

• V pátek 4.11.2022 bude dodán kapr, amur, tolstolobik a štika. V sobotu 5.11.2022 
bude další dodávka štiky, potřebuji pomoc s vysazením do revíru LABE 21 (Kemr, 
Božek, Novák provedou rozvoz pomocí lodě). 

 
Trunecký: 

 Dnes bylo v ranních hodinách nahlášeno nezvyklé chování ryb(troubení) na jezeře 
Sadská, tento jev se na tomto revíru opakuje, pravidelně na podzim. Ve vodním 
sloupci dochází v určitých vrstvách k rychlému poklesu rozpuštěného kyslíku a ryba 
lapá po vzduchu u hladiny. Událost byla ohlášena na operační středisko HZS 
Středočeského kraje, na místo byla vyslána jednotka HZS Nymburk a SDH Sadská. Tyto 
jednotky provedly pomocí techniky rozpohybování a provzdušnění vody. Efekt se 
dostavil velice rychle, ryba se zklidnila a úhyn byl zanedbatelný. Za rychlý a účinný 
zásah jednotkám požární ochrany děkujeme. 
 

Tykva :   
• Dozorčí komise projednala s členem naší MO jeho nevhodné komentáře a výrazy na   

           sociálních sítích. Jeho výrazy měly charakter poškozování dobrého jména organizace     
a urážení členů výboru MO. Dotyčný byl důrazně upozorněn, že opakované projevy   
mohou být důvodem uložení sankcí až k vyloučení z ČRS. 

 
 
 



 

 INTERNAL 

 

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     

    
 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 
stav:     splněno 

     
      
Nové úkoly: 

 Podat na OÚ Bobnice žádost o prodloužení pachtovní smlouvy na revír RMV „Skála“. 
            T:  18.11.2022                                                                       Z: Jednatel MO 

 
 

Příští schůze výboru se svolává na středu 
16.listopadu 2022 od 17:00 hod. 

 
 
 
V Nymburce 3.11. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 
 
 
 
 
 


