ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 27.11. 2018
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Strnad, Trunecký, Božek, Rynekr, Šimáně a Hrábek .
Omluven: Vetešník,Kemr Jakub a Kemr Václav, Hrstka,
Za dozorčí komisi: Tykva,Dvořák a Semecký.
Omluven:
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
- Seznámil výbor s průběhem XVII. Sněmu ČRS, který proběhl v sobotu
24.11.2018 v Průhonicích. Na sněmu byl zvolen nový předseda ČRS a stal se
jím PhDr. Mach z Plzně
- Dalším důležitým faktem je, že nebyla projednávána změna Stanov ČRS a byla
odložena o dva roky na jednání XVIII. Sněmu ČRS.
- Dále informoval výbor o kontrole na jezeru Sadská kde včera 26.11. bylo asi
100 ks kormoránů. Požádal předsedu DK pana Tykvu o zásah (plašení a
střelba)
Došlá pošta:
- ČRS SÚS Praha:
- Rybářství Chlumec nad Cidlinou:
- ČRS SÚS Praha:
- Filip Starka:

Faktura za 32 kg sumce.
Faktura za 1500 kg kapra.
Faktura za 300 kg lína.
Faktura za 2850 ks candáta ročka.

Hospodář :
• Předložil rozpis prodejních dnů povolenek 2019.
• Nahlásil vysazení 5.000 ks okouna do jezera Sadská
• Nakoupil 2850 ks Candáta a vysadil jej do chovného ve Všechlapech.
Současně rozhodl, že dokoupí bílou rybu a nebude tento rybník v příštím roce
lovit aby candát v klidu dorostl
Trunecký:
• Splnil úkol a nakoupil dalších 5 ks zelených triček pro RS
• Požádal o zvláštní odměnu pro RS pana Hlaváčka za jeho iniciativu při
provádění kontrol na revírech naši MO. Výbor souhlasí a odměna je
připravena
• Informoval o zadržení jedné povolenky rybáře z Plzně, který nedodržel
BPVRP a ponechal si kapra K 70
Šimáně
• Dojedná pro předsedu a jednatele termín schůzky se starostkou Bobnic
k projednání prodloužení smlouvy na pronájem revíru v Bobnicích
Hrábek:
.

• Nahlásil ukončení brigád na Tesku pro rok 2018. V sobotu 24.11. pracoval
pouze jeden rybář
Rynekr:
• Upozornil na konání halových závodů v RT pro děti naší organizace dne
8.12.2018. Pohoštění zajistí p. Šimáně, závodů se zúčastní předseda a
jednatel.
Tykva:
• Nakoupil pomůcky pro dětský rybářský kroužek Sadská z dotace MěÚ a
současně zajistí a provede vyúčtování pro MěÚ Sadská do 30.11.2018
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 výboru pověřený organizací.
2. 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.
3. Zahájit jednání o odbahnění chovných rybníků.
T: 30.9.2019
Z: Předseda+Jednatel+Hospodář
Nové úkoly:
4. Obnovit smlouvu na pronájem revíru v Bobnicích.
T: 31.12.2018
Z: Předseda+Jednatel

Příští schůze výboru se svolává úterý
11.prosince 2018, od 17:00 hod TESKO
V Nymburce 28.listopadu 2018

zapsal:Dvořák

