
 

 

 

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

4.1.2023 
Přítomni: 
Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Hrábek, Kemr Jakub, Božek, Šimáně, Rynekr a Šlanc 

Omluven: Kemr Václav 

Za dozorčí komisi: Novák, Tykva a Dvořák. 

Omluven:  
Hosté : 0 

 

Průběh jednání: 
 
Předseda MO: 

• Přivítal členy výboru a DK. 
• Poděkoval výboru a DK za odvedenou práci pro MO Nymburk v roce 2022. Oceňuji 

práci na všech úsecích naší činnosti, kdy naplňujeme poslání ČRS z.s. Přes problémy 
spojenými s obdobím kovidu se nám podařilo v provizorních podmínkách udržet 
činnost mládeže včetně kroužků soustředění a závodů mládeže. Do roku 2023 přeji 
všem členům MO pevné zdraví a spoustu hezkých zážitků u vody. 

 29.12.2022 jsme zaznamenali na jezeře Sadská nález dalších uhynulých ryb, lze 
přisuzovat k úhynu z listopadu. 3.1.2023 byl proveden úklid úhynu, celkem 16 ks 
větších ryb (kapr+tolstolobik). Brigádu zorganizoval Martin Kratochvíl se skupinou 
rybářů ze Sadské, za toto patří veliké poděkování. Jezero se stále monitoruje, je 
pravděpodobné, že uhynulá ryba se bude ještě objevovat. 

 Prodej povolenek bude zahájen v sobotu 7.1.2023 od 09:00 hod na základně 
Sportovní 142. Prodejní den 11.2. v Bobnicích se přesouvá do Nymburka. 

 Stále neznáme cenu za pronájem sálu Obecního domu k uskutečnění plesu a členské 
schůze. Jako možná alternativa se nabízí sál COP Nymburk. 

 Podal jsem žádost o granty na Jarní soustředění mládeže 2023 a Zlatou udici. 
 Prodej chaty „Rybářka“ prozatím neuskutečněn. 

 
Jednatel: 

 Předložil dodatek č.1 pachtovní smlouvy na revír RMV „Skála“ v Bobnicích. Po podpisu 
smluvních stran můžeme tento revír využívat do 31.12.2025. 

 
 
 
 



 
Hospodář: 

 Při kontrole odevzdaných povolenek je vidět chybovost u celosvazových povolenek, 
kde se musí zapisovat číslo revíru od konce políček. Poděkování si zaslouží členové RS, 
kteří na toto lovící upozorňují (zápisy v povolenkách). 

 Požaduje tiskopis Evidence hospodaření MO k vyplnění, musí být odevzdáno do 
15.1.2023. Dodá jednatel MO 

Trunecký: 
 Upozornil na nového prodejce rybářských potřeb v Nymburce ul.Boleslavská. 
  

Hrábek: 
 V sobotu 7.1.2023 se budou vápnit chovné rybníky. 

Šlanc Petr: 
 7.1.2023 se zahajují lednové brigády v Bobnicích, začátek 08:00 hod, sraz u rybníka. 

Další termíny viz zápis 17.12.2022. 
 
Kemr Jakub: 

 Odevzdal zpracované inventury majetku 2022. Poděkoval členům inventarizační 
komise za spolupráci. 

 Navrhuje poskytnout SÚS příspěvek 10 000,-Kč do fondu na nákup vodních ploch.                  
Výbor návrh odsouhlasil.  

 
Různé: 
Tykva:   Informoval o stavu vývěsek v Sadské. 
Hrstka: Rybářský ples, stále nevíme cenu za pronájem sálu. Kontrola sponzorů, lístky a 
plakáty zajistí J.Kemr 
 
 
 

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 návrhy do rozpočtu MO na rok 2023.                                                                              
T: 17.12.2022                                                                            Z: výbor MO 
Stav:  částečně splněno. 

 
 

Příští schůze výboru se svolává na středu 
18.ledna 2023 od 18:00 hod. 

 
 
 
V Nymburce 5.1. 2022                                                                                  zapsal: Vetešník Jiří 
 


