ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 24. 1. 2018
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák,Hrstka, Kemr,Vetešník,Strnad,Trunecký,Rynekr,Šimáně a Hrábek.
Omluven: 0
Za dozorčí komisi: Tykva a Semecký.
Omluven: Dvořák
Hosté :
0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
• Přivítal členy výboru, hlavním tématem dnešní výborové schůze bude
příprava rybářského plesu.
• Organizaci plesu bude jako tradičně pověřen výbor MO. Máme zajištěný
sál a hudbu.
• Propagace plesu je zajištěna informací ve skříňkách MO a vylepenými
plakáty.
• Ochranný autorský svaz byl vyrozuměn s obsahem hudební produkce.
• Na ceny do tomboly uvolníme cca 15000,- Kč, součástí tomboly bude 12
ks živého kapra. Výdej ryby bude na rybářské základně.
• Členové výboru osloví tradiční sponzory s žádostí o poskytnutí cen do
tomboly.
• Vstupenky jsou již v prodeji, zajišťuje Městské kulturní a informační
středisko Nymburk, nám. Přemyslovců.
• Kontrola všech úkolů bude na příští výborové schůzi 7.února 2018.
Jednatel :
•
•

Předložil vzor poukazu na výdej kapra z tomboly plesu. Bylo
domluveno, že vydávání kaprů bude v neděli 18.února 2018 od 11:00
hod do 15:00 hod. Vydávat bude Šimáně a Strnad.
Seznámil výbor s dopisem ŘS SÚS z.s., ze dne 8.12.2017
č.j.1903/2017, který slouží jako metodický pokyn k zajištění členské
schůze 2018. Je zde i popsáno jak má technicky probíhat volba do
orgánu MO tj. výboru a dozorčí komise.

Došlá pošta :
ČRS SÚS Praha:
KÚSTC kraje:
ČRS SÚS Praha:

Informace k prodeji pstruhových povolenek.
Výjimka k lovu elektrickým agregátem.
Faktura za vysazené monté.

Hospodář :
• Dnes byly předány k dalšímu statistickému zpracování odevzdané
povolenky. Stále se objevuje chybovost při vyplňování sumáře úlovků a
docházek.
• Do 15.ledna 2018 bylo odevzdáno 157 ks celosvazových a 411
územních povolenek. Povolenky RMV jsou vyhodnoceny odděleně
MO.
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•
•
•
•

V revíru RMV Labe 411163 LABE 21A bylo uloveno 2165 ks ryb o
celkové hmotnosti 5200kg.
Druhově: 1891 ks kapra, 21 ks štiky, 16ks candáta, 53 ks amura, 3ks
úhoře, 4ks lína a 177 ks ostatních druhů ryb.
Počet docházek na RMV je 6727, počet provedených kontrol RS 221.
O povolenku na RMV je stálý zájem především pro dostupnost revíru
pro starší členy MO a dobré zarybnění RMV.

Trunecký :
• Máme nového člena MO, který nabídnul pomoc s využitím výpočetní
techniky.
Hrábek:
• Brigády budou zahájeny v únoru 2018, každou SO a NE od 08:00 do
12:00 hod, sraz na rybářské základně ul.Sportovní 142 v Nymburce.
Hrstka:
• Požádal jsem Město Nymburk o poskytnutí dvou grantů na činnost
rybářské mládeže.
• Seznámil výbor s kalendářem akcí rybářské mládeže.
Různé:
Předseda: Na příštím výboru požaduji předložit návrhy na sestavení rozpočtu
MO pro rok 2018. Rozpočet musí být předložen členské schůzi ke
schválení .
Strnad:
Šimáně:
Tykva:
Hrstka:

Budu požadovat pro hospodářský odbor 750 000,-Kč
Na údržbu objektů, revize, úklidové prostředky a drobné opravy
50 000,-Kč.
Pro mládež Sadská 15000,-Kč.
Pro mládež Nymburk, Bobnice a Chleby 40 000,-Kč.

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.

5. 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
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6. Zajistit sponzory na Tradiční rybářský ples.
T : 17. 2 . 2018

Z: výbor + DK

Nové úkoly:
Předložit návrhy k sestavení rozpočtu MO Nymburk pro rok 2018.
T: 7.2.2018
Z: členové výboru a DK

Příští schůze výboru se svolává:
Středa 7. února 2018, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 26.1. 2018
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