ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 4.9. 2018
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Šimáně,Rynekr,Hrábek,Hrstka a
Božek.
Omluven: Kemr Václav a Kemr Jakub.
Za dozorčí komisi: Tykva.
Omluven: Semecký a Dvořák.
Hosté : Šanko a Veronika Petrovajová.
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
• Předseda MO umožnil paní Petrovajové podat informaci o novém produktu
BLUEWATER k zamezení tvorby sinic a prevenci jarní viremie. Produkt nabízí
firma IFRAMIX CCPA GROUP, aplikace se provádí v množství 200 – 600
kg/ha vodní plochy. Tuna prostředku stojí 27000,-Kč, uvedený prostředek je
úspěšně vyzkoušen u rybníkářů ve Francii.
Výbor MO bere tuto informaci na vědomí a před konečným rozhodnutím
doporučuje získat další informace o produktu od rybníkářů a odborných
pracovišť v ČR.
• Předseda poděkoval členům výboru za organizaci akce „Rozloučení
s prázdninami 2018“ , která proběhla na Remanenci a rybářské základně
v Nymburce. Závodů se zúčastnilo 20 dvojic, část nákladů byla pokryta
z dotace Města Nymburk.
• Předal výboru návrh rozpočtu na zhotovení vytápění chaty Rybářka pomocí
krbových kamen s výměníkem a otopných těles s rozvody otopné vody. Výbor
s navrženým rozsahem vytápění nesouhlasí a doporučuje vypracovat nabídku
s max. 2-3 otopnými tělesy.
• Informoval výbor o vypsaných dotacích pro MO.
Jednatel:
• Provedl kontrolu plnění úkolů z poslední výborové schůze a seznámení se
zápisem.
• V pátek 14.září proběhlo na základně jednání s představiteli SÚS (předseda
Hybner a jednatel Horáček) Předmětem jednání byla organizace voleb na
konferenci SÚS v Průhonicích dne 22.září 2018. Za MO Nymburk bude na
konferenci Šanko,Vetešník a Trunecký.
Došlá pošta:
ČEZ a.s.:
Doplatek za odběr el.energie-odběrní místo Sadská.
SÚS Praha:
Nabídka kalendářů na rok 2019.
SÚS Praha:
Kontrola plnění zar.plánů za rok 2018 a hospod.vyrovnání 2019.
SÚS Praha:
Nabídka granulovaných krmiv.
SÚS Praha:
Vyhodnocení kontrol členy RS za rok 2017.
SÚS Praha:
Vyúčtování režijních nákladů na územní hospodaření.
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Hospodář :
• Bylo zakoupeno 27q krmné pšenice, materiál je na Avii a je zapotřebí
v sobotu 22.září zajistit uložení do skladu.
• K dnešnímu dni máme celkem 913 členů. Za příspěvkové známky bylo
vybráno 412600,-Kč, zisk z prodaných povolenek RMV je 258000,- za
brigády 145750,-, zápisné nových členů 14100,- a prodané povolenky
784800,-Kč.
• Je zapotřebí zajistit opravu ruční brzdy AVIE a technickou prohlídku.
Zástupce hospodáře :
• Probíhá instalace popisových tabulek revírů MO Nymburk.
• Dokumentace o rozmístění popisových tabulek musí být předána při
hospodářském vyrovnání roku 2018. Toto proběhne 6.listopadu 2018 na
základně v Nymburce od 08:30 hod.
Šimáně:
• V pondělí 24.září 2018 bude přistaveno vozidlo RENAULT k pravidelným
servisním úkonům.
Hrstka:
• Provedl vyhodnocení akce „Rozloučení s prázdninami 2018“ a poděkoval
všem kdo s průběhem pomohli.
Rynekr:
• Probíhá nábor do rybářského kroužku, eviduji 15 nových zájemců.
Různé:
Tykva :
• Navštívil jsem závody „Středočeská juniorka“ MO Plańany, byly s našim
souhlasem uskutečněny na Labi proti dokům (levá strana Labe). Úlovky na
slušné úrovni, za MO Nymburk na místě 3 zástupci.
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
4. Správce revíru Jezero Sadská zajistí kontrolu a případnou likvidaci kadavérů, ryby
nebudou a nesmí být ukládány do nádob na komunální odpad.
Úkol trvalý a platný pro všechny revíry.
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5. Zakoupit mulčovací záslepku k sekačce trávy.
T: 30.6.2018
Úkol nebyl splněn.

Z: Jednatel
Nový termín : 2.10.2018

Nové úkoly:
6. Podepsat smlouvy na poskytnutí grantů na MěÚ Nymburk u Ing.Rusové.
T: 18.9.2018
Z: Hrstka a Vetešník
Úkol byl splněn.
7. Seznámit hospodářský výbor SÚS se stanoviskem výboru MO Nymburk ve věci 24
hod. rybolovu na LABI.
T: 10.9.2018
Z: Zástupce hospodáře
Úkol byl splněn.
Nové úkoly:
1. Zajistit technickou prohlídku vozidla AVIE, tak aby byla připravena
k podzimním výlovům.
T: 15.10.2018
Z: Zástupce hospodáře

Příští schůze výboru se svolává úterý
2.října 2018, od 17:00 hod TESKO

V Nymburce 20.září 2018
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