ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 6.3. 2019
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Hrstka,Vetešník,Strnad, Trunecký, Kemr Jakub,Hrábek
,Božek,Šimáně a Rynekr.
Omluven: Kemr Václav.
Za dozorčí komisi: Tykva a Dvořák.
Omluven: Semecký.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
 Omluvil členy výboru z jednání dnešního výboru.
 Organizace obdržela od AK HKR šest výzev k úhradě dluhu se splatností
15.3.2019, výzvy jsou formulovány jako upomínky před soudní žalobou. Jedná
se o nájemné za pozemky minoritních majitelů okolo jezera Sadská na které
nemůžeme vstupovat a provádět výkon rybářského práva.Výpočtem bylo
ověřeno, že stanovená cena odpovídá částce 100000,-kč/ha/rok. Cena
obvyklá za zatopený pozemek se pohybuje v rozmezí 2000 – 6000,-kč/ha/rok.
 MO Nymburk nebude tento přemrštěný požadavek akceptovat a budeme
vycházet ze znaleckého posudku na ocenění pozemků v dané lokalitě.
 26. března proběhlo jednání se zpracovatelem projektové dokumentace na
opravu chovného rybníka na TESKU.
Jednatel:
 Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou.
 Veškerou korespondenci ve věci nájmu pozemků okolo revíru JEZERO
SADSKÁ jsem předal na právní oddělení ČRS SÚS a předsedovi SÚS. Každá
odpověď advokátním kancelářím je před odesláním konzultována s právním
oddělením ČRS SÚS v Praze.
 Máme k dispozici znalecký posudek na ocenění zatopených pozemků
pískovny ve východních Čechách kde je stanovena cena 3000,-kč/ha/rok.
Znalecký posudek má 45 stran a byl zpracován pro soudní spor mezi ČRS
Východočeským územním svazem a vlastníkem zatopených pozemků. ČRS
SÚS si na lokalitu vodní nádrže Sadská nechá rovněž znalecký posudek
zpracovat.
 Byla vypracována a odeslána objednávka na zpracování PD na opravu
chovného rybníka-rybářská základna TESKO.
Došlá pošta:
Advokátní kancelář HKR Praha: Výzva k úhradě dluhu - upomínka před soudní
žalobou.Celkem podalo 6 x.
Agroprojekce Litomyšl: Nabídka ceny za projektovou dokumentaci na opravu a
odbahnění malé vodní nádrže (chovný rybník na rybářské základně).
Autorský ochranný svaz Praha: Smlouva na úhradu hudební produkce – Rybářský
ples.
Schůze výboru ČRS z.s., MO Nymburk 6.března 2019.
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Hospodář:
 V pátek 1. března 2019 bylo vysazeno 200 kg štiky o velikosti 450 – 700 mm.
Většinově mírové kusy, ryba byla vysazena do RMV a JEZERA SADSKÁ.
 V úterý 5. 3. 2019 vysazeno 2,4 tuny mírového kapra do LABE 21. Vysazení
za přítomnosti zástupců hospodářského výboru ČRS SÚS Praha.
Fotodokumentace je umístěna na webu MO.
 V sobotu 9. 3. 2019 proběhne školení nových členů na ryb.základně od 09:00
hod.
Zástupce hospodáře:
 V neděli 10. 3. 2019 bude školení členů rybářské stráže, začátek 09:00 hod.
 V sobotu 2. 3.2019 jsem byl na školení hospodářů v Praze-Zbraslavi.
Probrána problematika náhrad za odstřel kormorána, jedna se o složitý
administrativní proces, který asi myslivce od tohoto odradí. Negativní dopad
rozrůstající se populace bobra, je zákonem chráněný a jedinci jsou opatření
čipem.
 ČRS SÚS zakoupil zatopenou pískovnu o výměře 21 ha v Pískové Lhotě za
22 mil.kč.
 Další probraná témata: přestupky, 24 hod. rybolov, nabídka školení RS a
další.
Rynekr: Kapacita na letní tábor rybářské mládeže je již naplněna.
Hrstka:
 Odboru plavané při SÚS jsem poslal souhlas s pořádáním Středočeské
juniorky.
Kemr Jakub :
 Foto z vysazování jsem umístil na web MO. Návštěvnost webu je v průměru
200x týdně.Posílejte fotodokumentaci ze všech akcí MO Nymburk, veřejnost
to opravdu zajímá !!
 Hovořil jsem s Doc.Policarem –Fakulta rybářství a přírodních věd České
Budějovice ve věci přirozeného výtěru candáta. Získal jsem informace jak
zhotovit candátí hnízda ( vhodný materiál a tvar).
Výbor schvaluje nákup materiálu na zhotovení 10 hnízd.
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.
Schůze výboru ČRS z.s., MO Nymburk 6.března 2019.
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3. Zahájit jednání o odbahnění chovných rybníků.
T: 30.9.2019
Z: Předseda+Jednatel+Hospodář
Termín úkolu nebyl ukončen.
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
6. Osadit zákazové značky na revíru JEZERO SADSKÁ, včetně fotodokumentace.
T: 15.3.2019
Z: Tykva
Termín úkolu nebyl ukončen.
Nové úkoly:
1. Objednat materiál na 10 ks hnízd pro výtěr.
T: 29.3.2019

Z: Kemr Jakub

2. Připravit a odeslat odpověď advokátní kanceláři HKR Praha ve věci nájmu
pozemků okolo jezera Sadská.
T: 14.3.2019
Z: jednatel

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