ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 6.2. 2019
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Vetešník,Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Kemr Jakub, Rynekr,
Šimáně a Božek .
Omluven: Hrstka a Hrábek.
Za dozorčí komisi: Tykva a Dvořák.
Omluven: Semecký.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
• Jednání dnešní výborové schůze bude zaměřeno na přípravu „Rybářského
plesu 2019“.
• V pátek 8.2.2019 na základně MO proběhne kompletace tomboly,
v odpoledních hodinách přiveze několik sponzorů svoje ceny. Sraz na
základně v 16:00 hod.
• V sobotu 9.2. určení členové výboru se svými vozidly převezou tombolu do
Obecního domu. Sraz na základně v 08:00 hod.
• Zbývající členové výboru sraz v 09:00 hod před Obecním domem. Zde se
provede zabalení a umístění tomboly.
• Faktura za pronájem sálu je již zaplacena, kauce za případné škody je rovněž
složena.
Jednatel:
• Seznámil přítomné s posledním zápisem.
• Jednal jsem s projektantem o zpracování PD na odbahnění a stavební úpravy
chovného rybníka na rybářské základně. Projektant má volnou kapacitu ve
druhém pololetí roku 2019. Požaduje provést předběžné jednání s MěÚ
Nymburk OŽP. Upřesnění našeho požadavku bude upřesněno při jednání na
místě stavby. Termín pracovní schůzky bude písemně sdělen.
• Obecní úřad Bobnice oznámil, že s námi uzavře novou pachtovní smlouvu na
využití vodní plochy SKÁLA v Bobnicích na dobu určitou do 31.12.2022.
Došlá pošta:
Česká pojišťovna a.s.: Povinné a havarijní pojištění Renault a Avia + zelené karty.
MěÚ Nymburk OŽP: Rozhodnutí o odstřelu kormorána velkého.
Hospodář:
• Byla dokončena sumarizace úlovků na RMV 411163 Labe 21A.
Kapr
1820 ks
4670kg
Štika 26ks
Candát
24ks
53kg
Jelec tloušť 1ks
Amur bílý
69ks
229,9kg
karas 85ks
Sumec velký
7ks
62kg
ostatní 50ks
Tolstolobik
4ks
43,2kg
Cejn 44ks
Úhoř
5ks
2,9kg
Lín 29ks
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42,2kg
0,4kg
38kg
7,2kg
21kg
15kg
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Na revír místního významu bylo evidováno 6748 docházek a 192 kontrol RS.
Nejvíce kontrol provedl: Vydra,Hlaváček,Sixta,Trunecký a Strnad(řazeno
sestupně).
• V pátek 8.2. se pojede do Kopidlna pro ryby do tomboly plesu celkem 15ks
kapra. Odjezd 06:30 hod, provede Strnad a Vetešník. Výdej ryb v neděli, čas
je uveden na výherním poukazu.
Zástupce hospodáře:
• Seznámil přítomné se složením nového výboru ČRS z.s.SÚS Praha.
• 9.3.2019
Školení nových členů od 09:00 hod.
• 10.3.2019 Schůzka členů rybářské stráže 09:00 – 12:00 hod.
Kemr Václav:
• K dnešnímu dni je prodáno 180 vstupenek na ples.
Kemr Jakub:
• Na SÚS Praha byla předána sumarizace územních povolenek, převzetí
potvrzeno.
Božek Stanislav:
• Navrhuje a spolu s Jakubem Kemrem zorganizují brigádu na úklid břehů okolo
LABE 21.
• Na sociální sítí se objevují příspěvky našeho člena Davida Marady, pravidelně
provádí úklid břehů okolo LABE. Velké poděkování, škoda že takových rybářů
není více.
• Pravidelné brigády začnou v sobotu 23.2.2019 a neděli 24.2.2019, následně
každou SO a NE do odvolání.
Různé :
Tykva: Kormorán velký opustil zamrzlé jezero a vyskytuje se na LABI.
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.
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4. Poptat projektanta na zhotovení PD na revitalizaci chovného rybníku na rybářské
základně v Nymburce.
T: 15.3.2019
Z: Jednatel
Úkol byl splněn.
5. Vypracovat návrh rozpočtu 2019 a program členské schůze.
T: 6.2.2019
Termín se posouvá na 20.2.2019

Z: Předseda

6. Po dobu zimních měsíců pravidelně kontrolovat plnění zimních opatření na
chovných zařízeních a RMV s výrazným úbytkem vody (Bobnice, Skála).
T: Do odvolání
Z: Hospodář+zástupce hospodáře
7. Zajistit opravu krbových kamen v zasedačce ryb.základny Sportovní 142.
T: 26.1.2019
Z: Jednatel
Úkol byl splněn.

Příští schůze výboru se svolává na středu
20.února 2019, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 7. února 2019
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zapsal: Vetešník
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