ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 12.6. 2018
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák,Vetešník,Hrstka,Kemr J.,Strnad,Trunecký,Šimáně,Božek a Rynekr.
Omluven: Kemr V., a Hrábek.
Za dozorčí komisi: Tykva.
Omluven: Dvořák Zd. a Semecký.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
· Informoval výbor MO o průběhu výjezdního zasedání výboru SÚS Praha
uskutečněného ve dnech 11.6. – 12.6.2018 na rybářské základně MO
Nymburk. Jednání se za MO Nymburk zúčastnil předseda a jednatel. Výbor
SÚS projednal provozní záležitosti a přípravu na Konferenci ČRS SÚS.
Zástupci MO Nymburk informovali výbor SÚS o průběhu členské schůze,
volbách a práci s mládeží. Byla rovněž podána informace problémech na
revíru Jezero Sadská, kde není zajištěna rovnost podmínek při výkonu
rybářského práva. Výbor SÚS souhlasí s vyhlášením zákazu rybolovu
z problematických a zaplocených pozemků. Výbor MO Nymburk připraví text
dodatku bližších podmínek rybolovu, kde bude uzavřená část revíru popsána.
Popis bude obsahovat body začátku a konce oblasti s vyhlášeným zákazem
rybolovu včetně GPS souřadnic. Zákaz rybolovu bude vyhlášen k 1.1.2019.
· Poděkoval členům výboru za zajištění a vytvoření zázemí pro jednání výboru
SÚS Praha.
· Poděkoval členům výboru za organizaci Jarního soustředění rybářské
mládeže ve dnech 8.6. – 10.6.2018 do kterého byly zahrnuty rybářské závody
ve Chlebích.
Jednatel:
· Seznámil přítomné se zápisem z poslední výborové schůze.
· Ve dnech 1.9.2018 – 30.11.2018 nebude uskutečněna mimořádná
manipulace na vodním díle Kostomlátky a Hradištko spojená se snížením
hladiny o 1500mm. Snížení hladiny podmiňuje provedení opravy dna
plavební komory v Kostomlátkách. Investoru – Povodí Labe s.p. se
nepodařilo zajistit na akci dodavatele. Pravděpodobný termín opravy se
posouvá na roky 2019 a 2020. Oznámení o manipulaci viz. příloha.
· Ve dnech 12.6.2018 – 13.6.2018 provedou pracovníci České zemědělské
fakulty Praha kontrolní odchyt a monitoring populace raků na Labi. O této
akci byl vyrozuměn SÚS Praha, výsledek monitoringu bude MO Nymburk
písemně sdělen.
· Na řece Labi je uzavřena plavba v prostoru pod lávkou pro pěší. Označeno
značkami dle Plavebního řádu. Zákaz platí i pro rybáře !!!
Došlá pošta:
Povodí Labe s.p.:

Mimořádná manip. na Labi vodní dílo Kostomlátky a Hradištko.
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Rybářství Chlumes/Cidlinou a.s.:
Česká zemědělská fakulta Praha:

Faktura za dodané ryby-jarní vysazování.
Monitoring raka na Labi.

Hospodář :
· V pondělí 18.6.2018 bude provedeno vysazování ryby do sdružených revírů.
· V úterý 19.6.2018 potřebuji pomoct s opravou AVIE (Uchycení kádí a oprava
vzduchování).
· Zakoupit 10 pytlů betonové směsi na opravu výpusti rybníka.
Hrstka:
· Podal informaci o průběhu Jarního soustředění rybářské mládeže a závodech
ve Chlebích. Soustředění se zúčastnilo 21 dětí, závodů 33 dětí.
Fotodokumentace a zpráva o průběhu je na webu organizace.
· Podal jsem žádost o poskytnutí dvou grantů od MěÚ Nymburk. Je potřeba
požádat o dotaci z výherních automatů pro rybářský kroužek Sadská.
Šimáně:
· Je zapotřebí po každé větší akci na rybářské základně vyhlásit sanitární den a
provést větší úklid pokojů, sociálního zařízení, kuchyně a společných prostor.
Výbor souhlasí a zajistí pomoc při úklidu.
Různé:
Tykva:
Na jezeře Sadská jsem provedl kontrolu z loďky. V zaploceném prostoru jsem zajistil
nastraženou víceháčkovou šňůru s rybičkami a chyceným candátem.
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.
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
3. Zajistit opravu nákladního vozidla AVIA, popsané závady lze odstranit svépomocí
po přistavení vozidla na základnu TESKO.
T: 30.5.2018
Termín úkolu nebyl ukončen.
Z: Trunecký
Úkol nebyl splněn.
Nový termín: 22.6.2018
4. Zakoupit nové povlečení.
T: 31.5.2018
Z: Šimáně + Vetešník
Úkol nebyl splněn.
Nový termín: 30.6.2018

Schůze výboru ČRS z.s., MO Nymburk 12.června 2018.

Stránka 2

5. Vypracovat směrnici ČRS MO Nymburk k ochraně osobních dat členů MO
Nymburk.
T: 30.6.2018 Z: Dvořák+Vetešník Termín úkolu nebyl ukončen.
6. Správce revíru Jezero Sadská zajistí kontrolu a případnou likvidaci kavadérů, ryby
nebudou a nesmí být ukládány do nádob na komunální odpad.
Úkol trvalý a platný pro všechny revíry.
7. Zakoupit mulčovací záslepku k sekačce trávy.
T: 31.5.2018
Úkol nebyl splněn.

Z: Vetešník
Nový termín: 30.6.2018

Nové úkoly:
1. Na MěÚ Sadská podat žádost o dotaci z výherních automatů.
T: 29.6.2018
Z: Předseda
2. Připravit text dodatku bližších podmínek rybolovu na revír „JEZERO
SADSKÁ“
T: 29.6.2018
Z: Jednatel + hospodář
3. Zakoupit latě a betonovou směs.
T: 15.6.2018

Z: Jednatel

Příští schůze výboru se svolává úterý
26.června 2018, od 17:00 hod TESKO

V Nymburce 13.června 2018
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