
 

 

 

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

17.12.2022 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek , Kemr Jakub(online), Kemr Václav, Božek, 
Šimáně, Rynekr a Šlanc.  
Omluven:  0 

Za dozorčí komisi: Novák, Tykva a Dvořák. 

Omluven:  
Hosté :  0 

 

Průběh jednání: 
 
Předseda MO: 

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

mimořádné brigády dne 3.12.2022 na jezeře Sadská. Celkem bylo z vody jezera 
odstraněno cca 0,5 tuny uhynulých ryb. Většinově se jednalo o velké exempláře 
tolstolobika. 

 Dle informace realitní kanceláře REMAX se prodej chaty „Rybářka“ prozatím 
nezrealizoval. Zájemci o koupi objektu navrhují cenu, kterou výbor MO nerespektuje.  

 3.prosince 2022 proběhlo na základně v Nymburce setkání mládeže, účast 18 dětí. 
První setkání mládeže v roce 2023 plánuji  4.února na základně Sportovní 142. 

 Členská schůze MO se bude konat koncem března, případně v dubnu 2023. 
 
Jednatel MO: 
Došlá pošta. 

 ČRS SÚS Praha: Tiskopis k vyplnění sumarizace úlovků 2022. 
 ČRS SÚS Praha: Metodika k technicko-bezpečnostnímu dohledu nad vodními díly. 
 Filip Bernhard: Příloha k fakturám za provedené práce nad rámec běžné údržby na 

chatě „Rybářka“. 
Hospodář: 

 Do rozpočtu na nákup ryb v roce 2023 požaduje naplánovat částku 850 000,-Kč 
  

Kemr Václav: 
 Oznamuje nástup plánované operace 2.1.2023 s neschopností 4 týdny. Jednateli 

předal částku 20000,-Kč na případné drobné výdaje.  
 



Šlanc Petr: 
 Brigády v Bobnicích budou organizovány ve dnech 7.1.,14.1.,21.1. a 28.1.2023 vždy od 

08:00 hod. Sraz u rybníka, možno i pro brigádníky z jiných obcí. 
 
Hrábek:   

 Brigády 2022 v Nymburce ukončeny, v roce 2023 budou zahájeny v březnu. Termíny   
            budou na webu a v Info skříňkách. 
 
Kemr Jakub: 

 Inventury majetku za rok 2022 jsou před dokončením. 
 
Různé: 
Tykva: Bylo provedeno vyúčtování dotace pro mládež – poskytovatel Město Sadská. 
 
Návrhy z pléna rozpočet 2023: 

 Opravy majetku 1 500 000,-Kč (střecha ryb. základny) 
 Vozový park 50 000,-Kč 
 Vybavení RS 10 000,-Kč 
 Mládež 25 000,-Kč 
 Kancelářská technika a materiál 10 000,-Kč 
 Ochranné pracovní pomůcky a materiál 50 000,-Kč 
 Revize 20 000,-  
 Energie a voda 65 000,-Kč 
 Pojištění vozidel 45 000,-Kč 
 Krmné obilí 15 000,-Kč . 

 

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 3.12.2022 na jezeře Sadská spojenou s úklidem uhynulých 
ryb a jejich likvidací. 
  splněno                                                                                          Z: hospodářský výbor MO 

 



 

 

Nové úkoly: 
 Připravit návrhy do rozpočtu MO na rok 2023.                                                                              

T: 17.12.2022                                                                            Z: výbor MO 
 

 
 

Příští schůze výboru se svolává na středu 
 
 
 

4.ledna 2023 od 17:00 hod. 
 
 
 
V Nymburce 26.12. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 
 


