ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 12.6. 2019
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák,Vetešník,Strnad,Trunecký, Božek,Rynekr, Kemr Václav, Kemr
Jakub, Hrstka a Šimáně.
Omluven: Hrábek
Za dozorčí komisi: Tykva.
Omluven: Semecký a Dvořák
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.






V pondělí 10.června 2019 proběhlo jednání se starostou Města Sadská, za
MO Nymburk přítomen předseda a jednatel. Starostovi jsme podali informaci o
stavu okolo sportovního rybolovu na této lokalitě. MO Nymburk chce uzavřít
pachtovní smlouvu s Městem Sadská na nájem pozemků pod vodní plochou
vytěžené pískovny. Město Sadská spolu s firmou BG Technik je většinový
majitel zatopených pozemků.
Město Sadská nemůže bez výběrového řízení pacht uzavřít, a proto tento
záměr musí veřejně vyhlásit a následně posoudit nabídky. Zástupci MO
Nymburk upozorňují, že rybářský revír byl vyhlášen Ministerstvem zemědělství
a hospodaření svěřeno MO Nymburk, která má statut rybníkáře.
Zástupci Města Sadská upozornili na jisté problémy s bivakujícími rybáři,
velkým množstvím krmení aplikovaným do vody a odpadky na lovných
místech. Pokud bude pacht uzavřen, musí být tato problematika zapracována
do smlouvy např. úplný zákaz krmení a omezení bivakování pouze na dobu
povolené denní doby lovu. Zástupci MO Nymburk s tím nemají problém,
k dodržování daných pravidel musí být součinnost s Městskou policií a Policií
ČR.

Jednatel:
 Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou.
Došlá pošta:
 Advokátní kancelář Urbanec :
Stanovisko a vysvětlení MO Nymburk
k vydaným EPR. Toto stanovisko bylo doručeno k Okresnímu soudu
v Nymburce v zákonné lhůtě 30 ti dnů po podání odporu proti dvěma EPR. Na
základě tohoto stanoviska již proběhne soudní řízení kde nás AK Urbanec
bude zastupovat.
 Spolu s hospodářem jsem vyzvedl dvě kalová čerpadla, která již nebudeme
opravovat, cena opravy je vysoká a proto zakoupíme jedno nové čerpadlo.
Zástupce hospodáře:
 Převzal outdoorovou kameru pro potřebu RS.
 ČRS z.s. SÚS vyhlásil výběrové řízení na členy RS s celokrajskou působností.
MO Nymburk do tohoto výběrového řízení vysílá dva zástupce.
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Informoval o organizovaném pytláctví na revíru LABE 21. Je smutné, že ten
kdo toto jednání viděl, nedokázal vyrozumět PČR. Kontakty na funkcionáře
MO Nymburk jsou rovněž dostupné na webu MO.

Hrstka:
 Provedl vyúčtování grantu na „Jarní soustředění mládeže“ a podal žádost
na další dva granty.
 Na letní tábor jsou již zajištěny exkurse a dvakrát návštěva bazénu. MO
Nymburk na tuto akci přispěje částkou 4000,-Kč.
Šimáně:
 V termínu 21.6. – 22.6.2019 proběhne malování a úklid kuchyně.
Tykva:
 V pondělí 10.6.2019 jsem spolu s jednatelem zajistil školení o rybách v MŠ
Sadská. Podrobné Info je na webu organizace.
 V zakázané zóně revíru Jezero Sadská stále probíhá rybolov, kontrola a
případný zákrok je bez PČR neúčinný.
Různé:
Trunecký:
 Navštívím Obvodní oddělení PČR Sadská a požádám o součinnostní kontroly
na revíru Jezero Sadská, kde dochází k pytláctví v oblasti se zákazem
rybolovu.
Tykva:
 Pro rybářský kroužek Sadská budou uspořádány 23.6. 2019 rybářské závody
na Remanenci, začátek v 07:00 hod, rozhodčí z řad RS.
Hrstka:
 Získal jsem Info, že Město Nymburk bude žádat o dlouhodobý pronájem
Špičky (pozemek mezi hlavním tokem Labe a přístavem), kde bude vyhlášen
zákaz rybolovu.
Výbor MO pověřuje Ing.Hrstku, aby vznesl dotaz přímo u starosty Města
Nymburk.
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.
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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: Právní zástupce MO Nymburk podal k Okresnímu soudu v Nymburce
písemné stanovisko k vydaným EPR. Bude následovat soudní řízení, kde
bude soud zkoumat výši požadované náhrady za užívání pozemků pod vodní
hladinou.
5. Zakoupit pro potřeby RS webkameru v hodnotě 3-4000,-Kč.
T: 30.6.2019
Z: Jakub Kemr
Splněno
6. Zakoupit kalové čerpadlo.
T: 31.7.2019
Z: Hospodář+jednatel
Termín úkolu nebyl ukončen.
7.Napsat dopis na MěÚ Sadská s žádostí o posouzení oprávněnosti stavby oplocení
zasahujícího do vody revíru.
T: 31.6.2019
Z: Předseda+jednatel
Termín úkolu nebyl ukončen.
Nové úkoly:
1. Zahájit jednání s PČR OO Sadská ve věci účinné součinnosti při kontrolách.
T: 30.6.2019
Z: Trunecký
2. Získat oficiální informace k záměru „Pronájem Špičky v Nymburce“.

Příští schůze výboru se svolává na středu
26.června 2019, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 15.června 2019
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