ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 3.4. 2019
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Hrstka,Vetešník,Strnad, Trunecký, Kemr Jakub,Božek,Hrábek a
Rynekr.
Omluven: Kemr Václav a Šimáně.
Za dozorčí komisi: Dvořák.
Omluven: Tykva a Semecký.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
 Omluvil členy výboru z jednání dnešního výboru.
 Seznámil výbor s dokumenty k členské schůzi MO Nymburk (program schůze,
plán práce MO, návrh rozpočtu a návrh na usnesení).
 Bude ukončen pronájem chaty „Rybářka“ před ukončením nájemní smlouvy a
následně bude uzavřena nová nájemní smlouva s firmou WY Company s.r.o.
Objekt bude provozován jako rekreační objekt pro hendikepované děti a
restaurace. Převzetí objektu od dosavadního nájemce bude uskutečněno
v sobotu 6.dubna v odpoledních hodinách. Z vratné částky budou odečteny
náklady za odběr vody, vyvezení septiků, zasklení jednoho okna, poškození
laku stolů a lavic a výměny 1ks WC.
 Přečetl návrh nové smlouvy na pronájem chaty.
 Prezenci na schůzi zajistí Rynekr,Dvořák a Hrábek. Občerstvení bude
zajištěno na 10:00 hod. Sraz členů výboru a DK v 08:30 hod.
Jednatel:
 Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou.
Došlá pošta:
ČRS SÚS Praha: Upozornění na chybně zpracované kalkulační listy.
ČRS SÚS Praha:
Tomáš Procházka,Pelhřimov: Faktura za 1,6 tuny násady kapra do chovných
rybníků.
Krajské ředitelství policie STC kraje: Oznámení o sportovních akcích na Jezeře
Sadská v roce 2019.
Slečna Těšínská: Výpověď z nájmu chaty „Rybářka“.
Hospodář:
 25.3.2019 bylo vysazeno 160 kg štiky do Staré Mrliny, Jezera Sadská,
Remanence a Písteckého rybníka. Ryba 50 – 85 cm.
 Ve čtvrtek 4.4.2019 dodá ČRS SÚS úhoří monté 3000ks. Bude vysazeno do
Labe a Mrliny, monté neplatíme, hrazeno z prostředků EÚ.
 V pátek 5.4.2019 bude dodána násada do chovného rybníka na rybářské
základně.
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 V neděli 7.4.2019 proběhne odlov candátů, budou vypuštěni do chovných
rybníků s osazenými hnízdy k reprodukci. Potřebuji výpomoc 8-10 osob, sraz
v 08:00 hod na základně Remanence.
 K dnešnímu dni zaplatilo členské příspěvky 780 dospělých, 11 dorostenců a
79 žáků. Za prodej povolenek RMV příjem 251000, za brigády 249000.
Celkem s prodejem ostatních povolenek na účet MO vloženo 1 748000,-Kč.
Zástupce hospodáře:
 Připomenul kontaktovat starostu obce Zavadilka ve věci zatopení dětského
hřiště a přilehlých pozemků, bylo způsobeno netěsností gbelu Jívového
rybníka. Závada byla po zjištění okamžitě opravena.
Hrstka:
 Předal ke zveřejnění plakáty na místní kolo „Zlaté udice 2019“, závody budou
uskutečněny v sobotu 27.dubna 2019 na Remanenci. Plakáty graficky
zpracoval Jakub Kemr.
Kemr Jakub :
 Informoval o průběhu sobotní brigády zaměřené na úklid břehů řeky Labe.
Přišlo 18 brigádníků, rozděleno na dvě skupiny, uklizeno 6 km břehů na obou
stranách toků. Odpad uložen do 17 pytlů, budou odvezeny na separační dvůr
TS Nymburk.
 Získal logo organizace ve vysokém rozlišení, na žádost jednatele jsem
připravil hlavičkový dokument, tento bude využíván k veškeré písemné
komunikaci. Vzor bude elektronicky předán předsedovi, jednateli, hospodáři,
zástupci hospodáře a pokladníkovi. Jednací čísla bude přidělovat jednatel,
kopie korespondence budou založeny v odeslané poště příslušného roku.
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.
Stav: Byla odeslána objednávka na projektovou dokumentaci.
4. Provést kontrolu správného umístění zákazové značky.
T: 15.4.2019
Z: předseda + předseda DK
Termín úkolu nebyl ukončen.
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5. Dokončit výrobu hnízd pro candáty včetně osazení do chovných rybníků.
T: 30.3.2019
Z: Kemr + Božek
Úkol byl splněn, viz fotodokumentace a zpráva na webu MO.
Nové úkoly:
1. Zajistit občerstvení na členskou schůzi.
T: 6.4.2019
Z: jednatel

Příští schůze výboru se svolává na středu
17.dubna 2019, od 17:00 hod TESKO
V Nymburce 3.dubna 2019
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