ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 10. 1. 2018
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Kemr,Vetešník,Strnad,Trunecký,Rynekr,Šimáně a Hrábek.
Omluven: Hrstka.
Za dozorčí komisi: Tykva, Dvořák a Semecký.
Omluven: 0
Hosté :
0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
• Přivítal členy výboru a dozorčí komise na první schůzi výboru MO v roce
2018 a popřál jim mnoho zdraví a potřebného pracovního elánu.
Připomenul, že členská schůze ČRS z.s., MO Nymburk bude 7.dubna
2018 a je schůzí, na které proběhne volba nového výboru a dozorčí
komise.
• Předložil výboru program volební členské schůze, plán práce a návrh na
usnesení.
• K zabezpečení a zdárnému průběhu členské schůze vydal SÚS
písemný materiál, ve kterém jsou uvedeny potřebné informace k obsahu
a organizačnímu zajištění členské schůze. Tento materiál má k dispozici
předseda a jednatel MO a je žádoucí se na jednání pečlivě připravit.
K procesu volby nového výboru a dozorčí komise se budeme
v jednáních výboru vracet.
• Tradiční rybářský ples se uskuteční 17. února 2018 a přípravy již
probíhají. Prodej vstupenek je zajištěn prostřednictvím Městského
kulturního střediska v Nymburce, Náměstí Přemyslovců. Cena
vstupenky bude zachována jako v roce 2017 tj. 250,- Kč. Hudební
produkce bude zajištěna kapelou ESO-KAPELA-KOLÍN pana Hartmana.
Tombolu zajistí jako obvykle členové výboru u našich tradičních
sponzorů a příznivců rybářského spolku. Organizace na nákup dalších
cen do tomboly uvolní 15000,-Kč.
• Autorské poplatky OSA zajistím.
Jednatel :
• Seznámil výbor s došlou poštou v období mezi schůzemi výboru MO.
V roce 2018 v termínu do hospodářského vyrovnání musíme provést
nové označení rybářských revírů dle zákonných požadavků. Místa
označení musí být nafocena s uvedením souřadnic GPS a předána na
SÚS. Poštou byl doručen grafický vzor označení revírů, po dohodě
s hospodářem jsem vypracoval návrhy na jednotlivé revíry a ty byly
předány hospodáři ke kontrole. Odhadem bude potřeba zajistit 70-80
tabulek s označením revíru.
• Vzhledem k blížícím se volbám navrhuji vypracovat kandidátku do
nového výboru a DK MO Nymburk. Bylo by vhodné oslovit vhodné
kandidáty věkově perspektivní, musím konstatovat, že ve výboru pracuje
několik členů starších 60 ti let a zbytek se k této věkové hranici
neúprosně blíží. Je pravdou, že důchodce pokud mu to zdravotní stav
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•

vyhovuje není žádnou brzdou pro chod organizace ! Přesto by bylo
dobré dostat na kandidátky několik mladých členů, kteří si dokáží pro
organizaci čas najít. Z tohoto důvodu navrhuji rozšířit novy výbor na 11
členů, pokud se podaří zvolit mladší funkcionáře, zajistit po boku těch
starších potřebnou praxi v práci ve výboru MO.
Žádám členy výboru o vytipování vhodných lidí na kandidátku a zároveň
je seznámit s činností jednotlivých členů výboru. Zároveň touto cestou
výbor MO Nymburk vyzývá zájemce o práci ve výboru, aby se přihlásili
na
adrese
zdlidr@seznam.cz,
j.vetes@seznam.cz
nebo
na
korespondenční adrese organizace. Český rybářský svaz z.s., MO
Nymburk, Sportovní 142, 288 02 NYMBURK.

Došlá pošta :
ČRS SÚS Praha: Socioekonomická studie sportovního rybolovu v ČR.
ČRS SÚS Praha: Zákonná povinnost označení revírů – metodika se vzorem.
ČRS SÚS Praha: Dodatek sumarizace povolenek.
Česká unie sportu: Faktura za energie II.pololetí 2017.
Česká pojišťovna: Faktura za pojistky 1 – 4 dle smlouvy o pojištění.
Hospodář :
• Předal zpracovaný výkaz činnosti organizace, materiál musí být
15.1.2018 na SÚS.
• Proběhly již dva prodejní dny povolenek, zájem o povolenku RMV stále
trvá.
• Na členské schůzi by bylo vhodné vyznamenat aktivní členy svazovým
vyznamenáním.
Trunecký :
• Zajistím vhodný materiál na označení revírů.
• Upozornil na zašpiněné osobní vozidlo organizace, zřejmě pozůstatek
z podzimních výlovů.
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
Úkol byl splněn.

Z: předseda inventarizační komise

4. Provést kontrolu chaty „Rybářka“ v Sadské, kontrolu zaměřit na zajištění objektu,
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provedení zimních opatření a úklidu.
T: 31.12. 2017
Úkol byl splněn.

Z: Dvořák+Vetešník

5. 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
Úkol byl splněn.
6. Zajistit označení revírů dle metodiky SÚS ČRS č.j.1902/2017 ze dne
15.12.2017 včetně fotodokumentace a popisu umístění.
T: 31.10.2018
Z: hospodář
7. Zajistit sponzory na Tradiční rybářský ples.
T : 17. 2 . 2018

Z: výbor + DK

Příští schůze výboru se svolává:
Středa 24. ledna 2018, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 11. 1. 2018
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