ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 29.5. 2019
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák,Vetešník,Strnad,Trunecký, Božek,Rynekr, Kemr Václav, Kemr
Jakub, Hrábek, Hrstka a Šimáně.
Omluven: 0
Za dozorčí komisi: Tykva a Dvořák.
Omluven: Semecký.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.



Úvodem popřál jménem výboru Jakubu Kemrovi k narozeninám.
Zaznamenal jsem další stížnosti ze strany majitelů zaplocených pozemků
okolo jezera.

Jednatel:
 Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou.
Došlá pošta:
Jan Řezníček, Roblín:
Faktura za 500 kg K2 do chovných rybníků.
Rybářství Chlumec nad Cidlinou a.s.: Faktura za 7250 kg kapra + 200 kg štiky +
200 kg tolstolob. Jedná se o rybu jar.vysaz.
Filip Starka,Jihlava:
Faktura za 3000ks rychleného mníka.
AK Urbanec:
Stanovisko MO Nymburk k podaným odporům proti EPR – Nájem
ze zatopených pozemků Sadská.
PUMP Service Trejbal: Nabídka ceny za opravu 2ks kalových čerpadel.




V pátek 17.5.2019 proběhlo jednání s JUDr.Urbancem, bude nás zastupovat
ve věci podaných žalob na úhradu nájemného z ploch pod vodní hladinou
jezera Sadská. Našemu právnímu zástupci jsem předal veškeré podklady
k této kauze. 28.5.2019 jsem obdržel odpověď MO Nymburk kterou
JUDr.Urbanec vložil do datové schránky Okresního soudu v Nymburce.
Na základě požadavku hospodáře jsem odvezl dvě nefunkční kalová čerpadla
do servisu čerpací techniky v Kovanicích. Dle písemného sdělení jsou obě
čerpadla vážně poškozená a celková oprava včetně nových kabelů by
představovala náklad 52 625,-Kč. Čerpadla jsou stará více jak 20 let.
Výbor MO navrhuje opravu neprovádět a zakoupit jedno nové čerpadlo, návrh
byl schválen.

Hospodář:
 Bylo dodáno 3000ks mníka, ryba byla vysazena do LABE 21 2000ks a
MRLINY 1000ks.
Zástupce hospodáře:
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Provedl jsem kontrolu vydaných povolení vjezdu motorových vozidel do míst
se zákazem vjezdu. Bylo domluveno, že pro příští období bude návrh na
vydání povolení předkládat pouze MO,
Byly zadrženy 3 povolenky, 2x za porušení denní doby lovu a jednou za
nepořádek.
Navrhuje zakoupit web kameru pro rybářskou stráž, bude sloužit
k zadokumentování přestupků lovících. Některé MO požadují předložit
důkazní materiál např. v případě zadržené povolenky za nepořádek. Výbor
MO schvaluje nákup zařízení v ceně cca 3000-4000,-Kč.
Zajistím revize komínů na Rybářce a základně Sportovní 142.

Hrstka:
 Ve dnech 24. – 26.5.2019 proběhlo Jarní soustředění mládeže na
ryb.základně, účast 21 dětí. Součástí soustředění byly závody na rybníku
Chleby, zde účast 29 dětí. Tato akce byla medializována na webu a sociálních
sítích. Na Remanenci byly zaznamenány negativní reakce rybářů, neochota
uvolnit místa, která byla pro mládež vyhrazena. Děkuji členům výboru za
pomoc při organizaci.
 Je potřeba se připravit na letní tábor mládeže, posekat břehy okolo revíru
Remanence. Výbor MO doporučuje po dobu letního tábora část revíru označit
a vyhradit místa pro účastníky tábora.
Rynekr:
 Na chovném zařízení Průmyslová zóna proběhla brigáda. Byl uskutečněn
rozvoz krmení pro chovné rybníky Všechlapy a Průmyslovou zónu.
Hrábek:
 Byl proveden úklid krmného obilí do skladu.
 V měsíci červnu 2019 budou brigády každou sobotu 09:00 – 12:00 hod.
Šimáně:
 V sobotu1.června se uskuteční rybářské závody pro mládež v Bobnicích,
Obecní úřad Bobnice přispěl 2000,-Kč na ceny, MO Nymburk poskytne 1000,Kč na ceny a občerstvení.
Tykva:
 Provedl vyúčtování dotace pro mladé rybáře ze Sadské.
 Připravuji přednášku pro MŠ Sadská, bude uskutečněna v červnu.
Různé:
Trunecký:
 Doporučuje zahájit jednání se Stavebním úřadem Sadská ve věci
oprávněnosti stavby oplocení okolo jezera Sadská kde je znemožněno RS
vykonávat kontrolní činnost.
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.
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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.
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
Stav: MO Nymburk podala cestou právního zástupce organizace stanovisko
k vydaným EPR. Navrhuje cenu pachtu a vyřešení problému smírnou cestou.
Nové úkoly:
1. Zakoupit pro potřeby RS webkameru v hodnotě 3-4000,-Kč.
T: 30.6.2019
Z: Jakub Kemr
2. Zakoupit kalové čerpadlo.
T: 31.7.2019

Z: Hospodář+jednatel

3. Napsat dopis na MěÚ Sadská s žádostí o posouzení oprávněnosti stavby
oplocení zasahujícího do vody revíru.
T: 31.6.2019
Z: Předseda+jednatel

Příští schůze výboru se svolává na středu
12.června 2019, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 31.května 2019

Schůze výboru ČRS z.s. MO Nymburk 29.května 2019

zapsal: Vetešník

Stránka 3

