ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 7. 2. 2018
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Kemr,Vetešník,Strnad,Trunecký,Rynekr a Šimáně .
Omluven: Hrstka a Hrábek.
Za dozorčí komisi: Tykva.
Omluven: 0
Hosté :
0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
• Přivítal členy výboru, hlavním tématem dnešní výborové schůze bude
příprava rybářského plesu a kontrola s tím souvisejících úkolů.
• V pátek 16.2.2018 se v 16:00 hod sejde přípravný výbor plesu, bude se
provádět kompletace tomboly.
• Odvoz tomboly v sobotu v 09:00 hod.

Jednatel :
•
•

Seznámil přítomné se zápisem z poslední výborové schůze a s došlou
poštou.
Předány nové zelené karty k vozidlům MO.

Došlá pošta :
ČRS SÚS Praha:
ČRS SÚS Praha:
Česká pojišťovna:
Česká pojišťovna:
ČEZ Prodej a.s.:
Hospodář :

Dodatek č.2 MO Příbram-nádrž.č.2 Drásov nově 401204.
Návrh změn bližších podmínek výkonu rybářského práva.
Zákonné a havarijní pojistné za NA AVIA D75
Zákonné a havarijní pojistné za OA Renault TRAFIC.
Nabídka produktu.

K dnešnímu dni prodáno 390 povolenek.

Kemr :

Město Nymburk poskytlo věcné ceny do tomboly plesu.
Prodej pokračuje dobře, již prodáno 200 ks vstupenek.

Tykva :
•
•

Na jezeře v Sadské při kontrole zastiženy dva páry kormoránů.
Požaduje předložit výkaz násady ryb v roce 2017.
Provedena kontrola pokladny – bez závady.

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.
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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
Termín úkolu nebyl ukončen.
6. Zajistit sponzory na Tradiční rybářský ples.
T : 17. 2 . 2018
Úkol je průběžně plněn.

Z: výbor + DK

7. Předložit návrhy k sestavení rozpočtu MO Nymburk pro rok 2018.
T: 7.2.2018
Z: členové výboru a DK
Částečně splněno.

Příští schůze výboru se svolává:
Středa 21. února 2018, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 12.2. 2018
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