ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 30.10. 2018
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký,Kemr Václav,Kemr Jakub, Rynekr,
Šimáně a Hrábek
Omluven: Hrstka a Božek.
Za dozorčí komisi: Dvořák.
Omluven: Tykva a Semecký.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
• Poděkoval členům výboru a hospodářskému odboru za bezproblémový
průběh výlovů chovných rybníků. Organizace výlovů byla připravena včetně
zázemí na rybářské základně. Výlovy proběhly za asistence zástupců ČRS
SÚS Praha, slovená ryba byla vysazena do sdružených revírů v rámci
celosvazového rybolovu.
• Samotný výlov chovných rybníků ukázal na již po několik let oddalovaný
problém. Je to silné zabahnění, kritický stav je na Jizbickém rybníku a rybníku
na základně v Nymburce. Výbor se tímto musí začít zabývat a připravit
podklady k provedení odbahnění, nejlépe po výlovech v roce 2019.
• Tento týden provedu kontrolu pronajaté chaty u jezera Sadská. Zaznamenal
jsem stížnost na psí smečku nájemce, která volně pobíhala mimo zaplocený
prostor našeho pozemku.
Jednatel:
• Provedl kontrolu plnění úkolů z poslední výborové schůze a seznámení se
zápisem z poslední výborové schůze 16.10. 2018.
Došlá pošta:
- Vrácená měsíční povolenka.
Ceny povolenek na rok 2019.
- ČRS SÚS Praha:
- MěÚ Nymburk:
Podepsaná smlouva o poskytnutí grantu.
Hospodář :
• Vyslovil rovněž spokojenost s průběhem a výsledky výlovů chovných rybníků.
• Výsledek výlovů: 4497 kg kapra, 270 kg amura, 48 kg candáta, 117 kg lína a
300 kg bílé ryby.
• Reprodukce candáta na Jizbickém rybníku nesplnila naše očekávání, zkusíme
vytvořit hnízda pro reprodukci a snížit množství chovných candátů na 20-24
ks.
• Do konce tohoto týdne očekávám dodávku lína, cejna a candáta. Potřebuji
pomoct při vysazování.
• 6.11.2018 proběhne na naší základně hospodářské vyrovnání roku 2018 pro
všechny MO okresu Nymburk. Organizačně zajistí Dvořák, Strnad, Vetešník,
Kolářová a Šimáně.
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Zástupce hospodáře :
• Při výlovech byl zaznamenán deficit bílé ryby
Kemr Jakub:
• Bylo dokončeno nafocení nového označení revírů, ke každému snímku jsou
přiřazeny GPS souřadnice. Celá dokumentace byla předána na ČRS SÚS
Praha, zpětně potvrzeno, MO Nymburk zadaný úkol splnila v termínu.
• Na web organizace byly vloženy fotografie z výlovů se základní informací o
průběhu.
Hrábek :
• Poslední možnost splnit brigádní povinnost bude po celý listopad, vždy sobota
a neděle, začátek od 08:00 hod. Soustředění na rybářské základně ul.
Sportovní 142 v Nymburce.
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
Úkol byl splněn 24.10.2018.
3. 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.
4. Zakoupit mulčovací záslepku k sekačce trávy.
T: 30.10.2018
Z: Jednatel
Úkol byl splněn.
Nové úkoly:
5. Zahájit jednání o odbahnění chovných rybníků.
T: 30.9.2019
Z: Předseda+Jednatel+Hospodář

Příští schůze výboru se svolává úterý
13.listopadu 2018, od 17:00 hod TESKO
V Nymburce 30.října 2018
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