
 

 

 

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

29.11.2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Trunecký, Hrábek, Kemr Václav , Kemr Jakub, Božek a Šlanc 

Omluven:  Strnad, Rynekr a Šimáně. 
Za dozorčí komisi: Dvořák. 

Omluven: Novák a Tykva. 

Hosté :  0 

 

Průběh jednání : 
 
Předseda MO: 

• Přivítal členy výboru a DK. 
• Poděkoval členům výboru, brigádníkům ze Sadské a Nymburka za provedení 

mimořádné brigády dne 19.11.2022 na jezeře Sadská. Celkem bylo z vody jezera 
odstraněno cca 1,5 tuny uhynulých ryb. Převažovala populace velkých tolstolobiků o 
hmotnosti 20 – 30 kg,  dále jedna štika, 6 sumců, zbytek v jednotkách kusů kapr, úhoř, 
amur a cejn. Ryba byla odvezena na základnu Nymburk a v pondělí 21.11.2022 
předána kafilerní službě k likvidaci. Likvidaci úhynu musíme samozřejmě uhradit, cena 
je 12Kč za kilogram. 

 Vzhledem k tomu, že situace na jezeře není stabilní a jsou hlášeny další uhynulé kusy, 
svolávám na sobotu 3.12.2022 další mimořádnou brigádu na úklid uhynulých ryb. Sraz 
v Nymburce v 08:00 hod, v Sadské u jezera v 08:30 – 09:00 hod. 

 Rybářský kroužek bude uskutečněn rovněž v sobotu 3.12.2022 od 09:00 hod 
v Nymburce. 

 17.12.2022 bude uskutečněno na základně Sportovní 142 setkání rybářských kroužků 
a od 13 hod se uskuteční poslední schůze výboru MO Nymburk v letošním roce. 

 Dle informace realitní kanceláře REMAX se přihlásili další dva zájemci o chatu 
„Rybářka“. 

 Do příštího výboru si každý připraví podklady a návrhy k sestavení rozpočtu na rok 
2023. 

 
 
 
 
 
 



 

  

Jednatel MO: 
Od posledního výboru žádná nová pošta. 
 

 V úterý 22.11.2022 jsem spolu s hospodářem absolvoval na SÚS v Praze hospodářské 
vyrovnání roku 2022.  Poděkování patří panu Strnadovi za vzorně připravenou agendu 
hospodaření, splnění zarybňovacích plánů a vyúčtování prodaných povolenek a 
příspěvkových známek. Převzali jsme ceniny pro prodej povolenek, členské známky a 
tiskopisy k povolenkám na rok 2023. 

 Převzali jsme výpočetní techniku pro RIS. 
  

Zástupce hospodáře:   
 Vznesl dotaz jak bude naloženo s unimo buňkou na pozemku u Rybářky. Je využívána 

k uskladnění nářadí a lodě k zabezpečení brigád u jezera. 
 
Šlanc Petr: 

 V lednu 2023 budeme potřebovat do Bobnic zapůjčit loďku na provedení údržby RMV. 
 
Různé: 

Hrstka  -  4.3.2023 plánujeme 50. Tradiční rybářský ples, je zapotřebí zahájit přípravu 
a hledat sponzory. Zatím nevíme cenu za pronájem sálu, od které budeme kalkulovat  
cenu vstupenky. Do příštího výboru každý sdělí který subjekt oslovil a s jakým 
výsledkem.  

 

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     

    
 Zajistit brigádu v sobotu 19.11.2022 na jezeře Sadská spojenou s úklidem uhynulých 

ryb a jejich likvidací. 
splněno                                                                                     Z: hospodářský výbor MO 
 



 

 

 Zajistit brigádu v sobotu 3.12.2022 na jezeře Sadská spojenou s úklidem uhynulých 
ryb a jejich likvidací. 
                                                                                                    Z: hospodářský výbor MO 

 Připravit návrhy do rozpočtu MO na rok 2023.                                                                              
T: 17.12.2022                                                                            Z: výbor MO 
 

 
 

Příští schůze výboru se svolává na sobotu 
17.prosince 2022 od 13:00 hod. 

 
 
 
V Nymburce 1.12. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 
 
 


