ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 17.4. 2019
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák,Vetešník,Strnad, Trunecký,Kemr Václav, Kemr Jakub, Božek,
Hrábek, Šimáně a Rynekr.
Omluven: Hrstka.
Za dozorčí komisi: Dvořák.
Omluven: Tykva a Semecký.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
· Omluvil členy výboru z jednání dnešního výboru.
· Přivítal pokladníka Ing.Václava Kemra a popřál mu úspěšnou rekonvalescenci
po operaci.
· Vyhodnotil členskou schůzi MO, poděkoval členům výboru a DK za její
přípravu a hladký průběh. Připomínky členů MO k rybářskému řádu byly
zapracovány do usnesení a budou v květnu předány ČRS SÚS Praha.
· Dřívější termín ke konání členské schůze byl problém zajistit, V Obecním
domě probíhají v zimním a předjarním období pravidelné páteční akce a
provozovatel není schopen sál na sobotní schůzi se začátkem od 09:00 hod
připravit.
· Pro informaci uvádím, Rybářský ples bude v tomto zařízení uskutečněn
29.února 2020.
· Spolu s jednatelem jsme převzali od nájemce chatu „Rybářka“ u jezera
Sadská. Nájem byl na žádost nájemce ukončen předčasně a od 1.4.2019 byla
chata pronajata organizaci WY Compeny s.r.o. Smlouva byla podepsána na
dobu pěti let s možností opce na dalších 5 let s navýšením nájemného o 10%
každý rok. Nájemné za první rok ve výši 120000,-Kč bylo již zaplaceno
převodem na účet organizace.
· Objekt bude provozován k provozování pohostinství a tábora pro
hendikepované děti. V současné době zde probíhá úklid vnitřního a
venkovního prostoru, malování a příprava zázemí pro provoz restaurace.
Zahájení provozu restaurace je nájemcem stanoveno na den 4.5.2019 .

Jednatel:
· Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou.
· Zápis z členské schůze byl se všemi přílohami předán na sekretariát ČRS
SÚS Praha. Svaz kladně ohodnotil prezentaci a práci s mládeží a požádal o
souhlas s jejím umístěním na web ČRS SÚS Praha. MO Nymburk s tímto
vyslovila souhlas.
· Na e-mail organizace přišla negativní reakce na organizaci sobotní brigády
13.4.2019. V oznámení je připomínkovaný neoznačený zadní vstup do objektu
a špatná komunikace brigádního referenta. MO Nymburk se za nepříjemnost
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omlouvá a sjedná nápravu. Dnešní podání vysvětlení od brigádního referenta
je trochu odlišné od podané stížnosti. Je pravdou, že MO Nymburk by neměla
brigádně využívat nečlena ČRS, je zde riziko komplikací při případném
pracovním úrazu. Ženy, členky MO Nymburk jsou od brigád oproštěny a muži
jsou úrazově pojištění odpovědnostní pojistkou organizace.
Došlá pošta:
ČRS SÚS Praha: Faktura za násadu štiky.
ČRS SÚS Praha: Faktura za násadu amura.
Město Nymburk: Smlouva na poskytnutí grantu na „Jarní soustředění nymburské
rybářské mládeže.“
E-mail od Renáty: Ohlas z dnešní brigády.
Hospodář:
· V neděli 14.dubna 2019 byl uskutečněn odlov generačních candátů, celkem
35 kusů, ryba byla přemístěna do chovných rybníků. Za pomoc při této akci
všem děkuji.
· Na revíru Jezero Sadská byl uloven kapr 106 cm o hmotnosti 21 kg !
· 17.dubna 2019 přijeli zástupci projekční organizace k zaměření chovného
rybníka na rybářské základně a upřesnění požadavků stavebních úprav. Byla
jim poskytnuta pramice a předány potřebné informace. Bylo dohodnuto
předání návrhu stavebních úprav k vyjádření před konečným zpracováním
prováděcího projektu.
Zástupce hospodáře:
· Připomenul zapracování usnesení z členské schůze do připomínek k BPR na
rok 2020 – 2021.
· Navrhuje po podzimních výlovech vyměnit všechna prkna v požerácích
chovných rybníků.
· Spadlý strom do Olšového rybníka bude odstraněn správcem rybníka.
· Bylo by vhodné zvolit termín členské schůze, nejlépe v průběhu března.
· Připomenul jednání s Obecním úřadem Zavadilka – zatopené hřiště
v důsledku technické závady na požeráku Jívového rybníka.
Hrábek :
· Podal informaci o průběhu sobotních brigád.
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.
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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: 17.dubna schůzka na místě s projektantem, proběhlo zaměření a dohodnut
další postup. Do 14 dnů dostaneme návrh na zpracování PD k připomínkám.
4. Provést kontrolu správného umístění zákazové značky.
T: 15.4.2019
Z: předseda + předseda DK
Značka byla přemístěna na správné místo.
5.Zajistit občerstvení na členskou schůzi.
T: 6.4.2019
Úkol byl splněn.

Z: jednatel

Nové úkoly :
1.Připravit rybářské závody „Zlatá udice 2019“ v termínu 27.dubna 2019 na
Remanenci.
T: 27.4.2019
Z: Hrstka, Rynekr a Tykva

Příští schůze výboru se svolává na úterý
7.května 2019, od 17:00 hod TESKO
V Nymburce 18.dubna 2019
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