ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 11.12. 2018
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Hrstka, Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Kemr Jakub,
Rynekr, Šimáně a Hrábek .
Omluven: Božek.
Za dozorčí komisi: Semecký a Dvořák.
Omluven: Tykva.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
• Předseda poděkoval členům výboru a dozorčí komise za odvedenou práci pro
MO Nymburk v roce 2018. Lze konstatovat, že výbor MO je funkční a dobře
plní vše potřebné pro bezproblémový chod organizace jako celku.
• V pondělí 3.12.2018 jsem spolu s jednatelem podal žádost o prodloužení
pronájmu vodních ploch v Bobnicích. Jednání proběhlo se starostkou OÚ
Bobnice paní Černou.
• Nájemce chaty „Rybářka“ chce ukončit nájemní smlouvu o 7 měsíců dříve a
vrácení alikvotní částky z již zaplaceného nájmu.
Výbor tento návrh zamítá a konstatuje, že letošní rekreační sezona byla pro
provozování restaurace u jezera velice výhodná a nevidí žádný důvod
předčasně nájem ukončit.
• Z výše uvedeného vyplývá, že na příští sezonu budeme opět hledat nového
nájemce. Tento stav se opakuje již po dobu pěti let a nepodařilo se najít
nájemce se schopností objekt provozovat v dlouhodobém horizontu.
Výbor navrhuje objekt po ukončení současného pronájmu prodat.
• Po dobu prodeje povolenek 2019 se bude výbor scházet ve středu, začátek
jednání od 18:00 hod. Toto pravidlo bude platit do středy 27.března 2019.
Jednatel:
• Seznámil výbor s žádostí na odstřel rybího predátora kormorána velkého na
revíru jezero Sadská a Labe 21. Žádost bude podána na OŽP MěÚ Nymburk.
Došlá pošta:
- ČRS SÚS Praha: Faktura za vysazení uhořího monté v roce 2018.
- ČRS MO Plzeň 1: Zápis DK MO Plzeň-vyřešení přestupku člena MO Plzeň.
Hospodář :
• V sobotu 15.12.2018 se sejdou na základně brigádní referenti k vyhodnocení
brigád 2018.
Hrstka :
• Podal informaci o halových závodech v rybolovné technice, účast 14 mladých
závodníků. Info je na webu MO Nymburk a SÚS Praha.
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• Na Rybářský ples 2019 jsou již připraveny vstupenky. Prodej bude zajištěn
prostřednictvím Infocentra, Náměstí Přemyslovců 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 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
Termín úkolu nebyl ukončen.
4. Obnovit smlouvu na pronájem revíru v Bobnicích.
T: 31.12.2018
Z: Předseda+Jednatel
Úkol byl splněn.

Příští schůze výboru se svolává na středu
9.ledna 2019, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 12. prosince 2018
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zapsal: Vetešník
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