ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 20.2. 2019
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Vetešník,Strnad, Trunecký, Kemr Jakub,Hrábek a Božek .
Omluven: Hrstka,Kemr Václav,Šimáně a Rynekr.
Za dozorčí komisi: Tykva a Dvořák.
Omluven: Semecký.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
 Omluvil členy výboru z jednání dnešního výboru.
 Provedl seznámení s obsahem výzvy dvou advokátních kanceláří, kde je
v jedné z nich zpochybněn vydaný zákaz rybolovu i samotné hospodaření MO
Nymburk na revíru JEZERO SADSKÁ. Majitelé pozemků na které nemají
rybáři ve smyslu zákona o rybářství přístup požadují náhradu za nájem
pozemků jednorázově cca 270000,-Kč a následně pravidelné roční nájemné.
Odpověď na toto byla konzultována se zástupci ČRS SÚS a následně
v pondělí 18.2.2019 doporučeně odeslána na adresu dvou advokátních
kanceláří. Případnou další právní pomoc budeme hledat prostřednictvím
právního oddělení SÚS a právníků z řad MO Nymburk.
 Výše požadavku na finanční plnění je z našeho pohledu nepodložená,
neodůvodněná a především finančně přehnaná.
 Provedl vyhodnocení Rybářského plesu, který proběhl za účasti 180
návštěvníků v Obecním domě v Nymburce. Ples měl klidný průběh a reakce
přítomných vyjadřovala spokojenost.
 MO Nymburk děkuje všem sponzorům za podporu tradiční rybářské akce,
poděkování rovněž patří těm kdo pomohl s organizací plesu.
 Přednesl návrh rozpočtu na rok 2019.
Jednatel:
 V úterý 27.2.2019 proběhne na rybářské základně jednání s projektantem,
budou upřesněny požadavky na stavební úpravy chovného rybníka a jeho
odbahnění. V pondělí 18.2.2019 jsem navštívil OŽP MěÚ Nymburk, kde mi
Ing.Fryčová vysvětlila postup a pravděpodobné stanovisko orgánu ŽP
k tomuto záměru.
 Informační tabule se zákazem rybolovu na revír JEZERO SADSKÁ jsou již
zhotoveny, z reakce chatařů je patrno, že již o opatření ze strany ČRS SÚS
vědí.
 Seznámil přítomné se smlouvou na pacht revíru RMV SKÁLA v Bobnicích.
Obec Bobnice požaduje za toto odpracovat 150 brig.hodin ročně na údržbě
tohoto revíru.
Došlá pošta:
Obec Bobnice: Návrh pachtovní smlouvy na revír RMV Bobnice SKÁLA.
Advokátní kancelář HKR Praha: Jezero Sadská – sdělení vlastníků dotčených
pozemků.
Schůze výboru ČRS z.s., MO Nymburk 20. února 2019.
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Advokátní kancelář JUDr.Vodičková: Jezero Sadská – výzva k zaplacení náhrady za
užívání pozemků.
ČRS SÚS Praha: Cestovní náhrady,složení výboru,statut ČRS SÚS 2019, podmínky
elektronické komunikace a výsledky hospodaření.
ČRS SÚS Praha: Nové bankovní spojení. Postup k získání medikovaného krmení.
Hospodář:
 K dnešnímu dni bylo zaplaceno 476 členských příspěvků rybářů nad 18 let.
Čtyři členové ukončili členství, 20 přišlo z jiných MO, další noví členové jsou
přihlášeni ke školení a složení rybářských zkoušek.
 Prodej povolenek probíhá dle plánovaného rozpisu, o povolenku na RMV je
stále zájem.
Zástupce hospodáře:
 Navrhuje příští rybářský ples zatraktivnit např. vloženou dovednostní a
poznávací soutěží , pozváním významné osoby apod. Rybářský ples musíme
lépe mediálně prodat.
 Proběhlo finanční vyrovnání z Mysliveckým sdružením Písty.
 Nastínil své vystoupení na členské schůzi, kde poděkuje rybářům za
udržování čistoty revírů.
Hrábek:
 V sobotu 16.2.2019 proběhla brigáda na základně, byl proveden úklid dřeva a
okolí skladu. Brigády budou každou sobotu až do konce března. Další termíny
budou včas zveřejněny.
Různé :
Tykva: Připomenul zhotovení(zakoupení) hnízd na výtěr candáta.
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.
Úkol je průběžně plněn, proběhlo jednání na OŽP MěÚ Nymburk a v úterý
26.2.2019 se uskuteční schůzka s projektantem.
4. Vypracovat návrh rozpočtu 2019 a program členské schůze.
T: 6.2.2019
Termín se posouvá na 20.2.2019
Úkol byl splněn.
Schůze výboru ČRS z.s., MO Nymburk 20. února 2019.
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5. 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
Nové úkoly:
6. Osadit zákazové značky na revíru JEZERO SADSKÁ, včetně fotodokumentace.
T: 15.3.2019
Z: Tykva

Příští schůze výboru se svolává na středu
6.března 2019, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 21. února 2019

Schůze výboru ČRS z.s., MO Nymburk 20. února 2019.
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