ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 15.5. 2019
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák,Vetešník,Strnad,Trunecký, Božek a Rynekr.
Omluven: Kemr Václav, Kemr Jakub, Hrábek, Hrstka a Šimáně.
Za dozorčí komisi: Dvořák.
Omluven: Semecký a Tykva.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.















Omluvil členy výboru z jednání dnešního výboru.
Schůze výboru MO budou již pravidelně každou středu od 18:00 hod v areálu
MO Nymburk.
Obdrželi jsme další elektronický platební rozkaz na úhradu nájmu z pozemku
pod hladinou revíru 411 133 JEZERO SADSKÁ. Výše požadovaného nájmu
činí opět v přepočtu na 1ha plochy 100 000,-Kč. Proti tomuto EPR jsme opět
podali u Okresního soudu Nymburk odpor.
Jednatel vypracoval doplnění odporu, tento materiál bude konzultován
s právním zástupcem MO Nymburk JUDr.Urbancem a po té předán
Okresnímu soudu.
Zahájili jsme jednání s většinovými vlastníky pozemků pod vodou jezera o
uzavření pachtovní smlouvy. V případě Města Sadská se jedná o plochu
166 406 m² (16,6406 ha) a BG-Technik cz. a.s. vlastní plochu 157 913
m²(15,7913 ha). Celková plocha jezera na které MO Nymburk hospodaří, je
cca 38 ha. Zbývající plocha zatopených pozemků je v držení minoritních
vlastníků, na kterých je právoplatně vyhlášen zákaz rybolovu.
Město Sadská a firma BG – Technik již obdrželi návrh pachtovních smluv.
Dnes jsme uskutečnili jednání se starostkou obce Jizbice-Zavadilka ve věci
náhrady škody způsobené závadou požeráku Jívového rybníka a následným
zatopením dětského hřiště na Zavadilce. Byla přislíbena věcné náhrada,
nátěrový materiál na obnovu povrchu oplocení a vybavení dětského hřiště.
Odhadovaný náklad cca 2,5 – 3,5 tis.Kč.
Starostka upozornila na neprůchodnost odtokové strouhy, bylo ověřeno
pochůzkou na místě samém. Strouha je zarostla náletovými dřevinami
rostoucími i v korytě strouhy. Přislíbili jsme brigádnickou pomoc spolu
s občany obce a technikou Povodí Labe s.p. provedeme v období před
podzimními výlovy zprůchodnění strouhy.
Dále provedeme kontrolu revizní šachty u Jizbického rybníka.
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Jednatel:
 Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou.
 Předseda ČRS z.s.Středočeského územního svazu pan Dušan Hybner je
pravidelně informován o celé situaci okolo revíru 411 133 Jezero Sadská.
Došlá pošta:
ČRS SÚS Praha: Stanovisko ČRS z.s. k výši nájemného z pozemků pod vodní
hladinou ve Středočeském kraji.
ČRS SÚS Praha:
Okresní soud v Nymburce: Jeden elektronický platební rozkaz na zaplacení nájmu
z pozemků pod hladinou revíru 411 133 Jezero Sadská.
Hospodář:
 Zajistil jsem opravu kalových čerpadel, oprava bude spočívat ve výměně
přívodních elektrických kabelů.
 Ve čtvrtek 16.5.2019 jedu pro násadu kapra, bude umístěna do Olšového
rybníka. Bude zakoupeno 5q K1-K2.
Rynekr:
 Proběhlo měření kvality vody na revírech a chovných rybnících, hodnoty
kyslíku jsou na dobré úrovní, kvalitě vody nahrává příznivý vývoj počasí
v dubnu a květnu. Zjištěné úhyny ryb jsou minimální a jsou z jarního
vysazování ryb, tento jev je obvyklý a každoroční.
 Upozornil na blížící se jarní soustředění mládeže ve dnech 24. – 26.květen
2019 a pravděpodobnou absenci kuchaře pana Josefa Šimáně(je po operaci
a zatím hospitalizován v nemocnici). Pomoc v kuchyni přislíbili pánové Hrábek
a Vetešník.
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: 17.dubna schůzka na místě s projektantem, proběhlo zaměření a dohodnut
další postup. Do 14 dnů dostaneme návrh na zpracování PD k připomínkám.
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Nové úkoly :
4. Pokračovat v jednání o uzavření pachtu revíru 411 133 Jezero Sadská a vyřešení
sporu s majiteli zaplocených pozemků okolo revíru.
T: nestanoven
Z: předseda+jednatel

Příští schůze výboru se svolává na středu
29.května 2019, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 16.května 2019
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