ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 12. 12. 2017
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák,Hrstka, Kemr,Vetešník,Strnad,Trunecký,Rynekr,Šimáně a Hrábek.
Omluven: 0
Za dozorčí komisi: Tykva, Dvořák a Semecký.
Omluven: 0
Hosté :
0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
• Přivítal přítomné členy výboru a dozorčí komise.
• Inventuru chaty „Rybářka“ v Sadské provede p.Kratochvíl + člen DK.
Nájemce chaty má zaplaceno do dubna 2018, o prodloužení nájmu na
další období není prozatím pevně rozhodnutý.
Jednatel :
• Do vývěsek MO v Nymburce byly umístěny plány prodeje povolenek na
rok 2018.
Došlá pošta :
ČRS SÚS Praha:
ČRS SÚS Praha:

Informace – Vydávání pražských povolenek.
Výsledky územního hospodaření za rok 2017.

Hospodář :
• V sobotu 16.12.2017 se sejde na Tesku hospodářský odbor MO
Nymburk, začátek jednání od 09:00 hod.
• Při kontrole revíru RMV – Staré Labe byla zajištěna nastražená tenatová
síť.
Trunecký :
• Podal informaci z hospodářského výboru Středočeského územního
svazu.
• Předložil koncepční materiál pro zasedání Republikové rady ČRS, jsou
v něm návrhy změn zákona a prováděcí vyhlášky o rybářství.
DK - Tykva :
• Na jezeře v Sadské se vyskytuje pravidelně 20 – 25 ks kormoránů.
• Vyúčtování dotací pro rybářskou mládež Sadské je před
dokončením.
Šímáně :

Práce na revitalizaci koupaliště v Bobnicích pokračují, sondami bylo
zjištěno větší množství sedimentu než předpokládal projekt a
rozpočet.
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Hrstka:

Halové závody v rybolovné technice proběhly za účasti 14 ti závodníků.
Akce byla dobře organizačně zajištěna, předání cen proběhlo za účasti
předsedy a jednatele MO Nymburk. O akci jsem napsal příspěvek do
Nymburského deníku.

Různé:
Hrstka – V lednu 2018 musíme začít připravovat Rybářský ples, ( ceny,
vstupenky, plakáty a zajišťování sponzorů).
Jednatel – Při prodeji povolenek budeme předávat pozvánku na členskou
schůzi 2018, která bude zároveň volební.
Kontrola úkolů:
1. 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.
Úkol trvalý. Z: Referenti brigád + člen výb. pověřený organizací brigády.
2. Organizačně zajistit sčítání kormoránů ve vypsaných termínech roku 2017 a
2018.
T: 28. 2. 2018
Z: Strnad
Termín úkolu nebyl ukončen.
3. Provést inventuru majetku MO NBK.
T: 31.12. 2017
Termín úkolu nebyl ukončen.

Z: předseda inventarizační komise

4. Provést kontrolu chaty „Rybářka“ v Sadské, kontrolu zaměřit na zajištění objektu,
provedení zimních opatření a úklidu.
T: 30.11.2017
Z: Dvořák+Vetešník
Úkol nebyl splněn, nový termín 31.12.2017.
Nové úkoly:
1. Zajistit tisk BPR na RMV na období 2018 – 2019. Celkem 600 ks.
Vypracovat pozvánku na členskou schůzi MO Nymburk.
T: 10.1.2018
Z: Tykva

Příští schůze výboru se svolává:
Středa 10. ledna 2018, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 14. 12. 2017
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