ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 21. 3. 2018
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Kemr,Strnad,Trunecký,Rynekr,Hrábek a Šimáně .
Omluven: Hrstka
Za dozorčí komisi: Semecký.
Omluven: Tykva.
Hosté :
0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
• Uhradil jsem poplatek za pronájem sálu v Obecním domě Nymburk
k uspořádání členské schůze. Sál máme pronajatý do 13:00 hod.
• Dnešní jednání výboru bude zaměřeno na přípravu členské schůze a
voleb do nového výboru a dozorčí komise MO Nymburk.
• V úterý 20.3.2018 jsem spolu s jednatelem navštívil účetní paní
Kolářovou, byly nám předány účetní sestavy za rok 2017 a byl sestaven
rozpočet na rok 2018.
• Rozpočet na rok 2018 je navržen vyrovnaný ve výši 1 530 150,- Kč.
Nejvyšší položka rozpočtu je určena na nákup ryb ve výši 650 000,-Kč.
V této položce nejsou ryby z vlastní produkce v hodnotě dalších
225 000,-Kč. V roce 2017 sloveno a vysazeno 4512 kg ryby !
• S jednotlivými položkami rozpočtu bude seznámena členská základna
7.dubna 2018.
Jednatel:
Došlá pošta :
•

Provedl seznámení s došlou poštou.

Agro Sokoleč:
ČRS SÚS Praha:
ČRS SÚS Praha:
MěÚ Nymburk OŽP:

Equihorses s.r.o.
•
•
•

Faktura za krmnou pšenici.
Faktura za krmení KP speciál.
Faktura za krmení KP 1.
Povolení k mimořádné manipulaci na vodním díle Nymburk.
Snížení hladiny řeky Labe o 0,70metru, tři dny v květnu
2018 a tři dny v měsíci říjen-listopad 2018.
Faktura za 0,88tuny vápna.

Seznámil výbor s rozpracovaným programem členské schůze a
současnou kandidátkou do výboru a dozorčí komise. Do nového výboru
se hlásí 11 členů a do DK 3 členové.
Kandidátka není uzavřená, lze se přihlásit na korespondenční adresu
organizace (Český rybářský svaz z.s. MO Nymburk, ul.Sportovní 142),
nebo na email předsedy či jednatele (viz web organizace).
Do voleb se lze přihlásit i před samotnou volbou přímo na členské
schůzi MO dne 7.4.2018.

Schůze výboru ČRS z.s.,MO Nymburk 21. března 2018.

Stránka 1

•
•

Připomínky k programu schůze budou zapracovány a program znovu
předložím ke schválení výboru MO dne 4.dubna 2018.
Aktuální kandidátka je součástí tohoto zápisu.

Hospodář :
• Výlov Olšového rybníka se odkládá z důvodu zamrzlé hladiny na neděli
1.dubna 2018.
• V pondělí 26.března 2018 se jede pro 3,5 tuny kapra, bude vysazen do
svazových vod. Zástupce ČRS SÚS jsem telefonicky vyrozuměl.
• K dnešnímu dni bylo prodáno 620 ks členských známek.
• Zaplacení členství musí být provedeno do 30.dubna 2018, při
nesplnění této základní povinnosti, členství v ČRS z.s., zaniká (viz
§3,odst.7,písm.b Stanov ČRS z.s.,) !!!

Trunecký:
• Myslivecké sdružení Písty uhradilo náklady za spotřebovanou
elektrickou energii, odběrní místo u Písteckého rybníka.
• Školení členů rybářských stráží se koná v sobotu 24.3.2018 od 09:00
hod na rybářské základně TESKO.
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. 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.
Nové úkoly:
3. Upravit program členské schůze dle dnešních připomínek.
T: 4.4.2018

Z: jednatel

Příští schůze výboru se svolává
4.dubna 2018, od 17:00 hod TESKO
V Nymburce 22. 3. 2018
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Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Nymburk.
Kandidátka do výboru ČRS z.s.MO Nymburk-volby 7.dubna 2018.
(Volíme 11 členů do nového výboru MO Nymburk)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

BOŽEK Stanislav
DVOŘÁK Zdeněk st.
Ing. HRSTKA David, Ph.D.
HRÁBEK Vladislav
KEMR Jakub
Ing. KEMR Václav
RYNEKR František
STRNAD Jan
ŠIMÁNĚ Josef
TRUNECKÝ Josef
VETEŠNÍK Jiří

Vybrané kandidáty označte kroužkem

Kandidátka do dozorčí komise ČRS z.s.MO Nymburk-volby 7.dubna 2018.
(Volíme 3 členy do dozorčí komise MO Nymburk)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DVOŘÁK Zdeněk ml.
SEMECKÝ Vlastimil
TYKVA Jan

Vybrané kandidáty označte kroužkem
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