ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 26.6. 2019
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák,Vetešník,Strnad,Trunecký, Božek, Kemr Václav, Kemr Jakub,
Hrábek, Hrstka a Šimáně.
Omluven: Rynekr
Za dozorčí komisi: 0
Omluven: Tykva, Semecký a Dvořák
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
· Na MěÚ Sadská jsem předal dopis, jeho obsahem je informace o
předepsaném zarybňování. Přílohou dopisu je kopie dohody s Městem
Sadská se souhlasem k hospodaření na tomto revíru, dohoda je stále platná a
nebyla vypovězena.
· Městská policie Sadská opakovaně hlásí úhyny jednotlivých kusů ryb. Podal
jsem jim vysvětlení, že odstranění uhynulé ryby je povinností lovícího rybáře.
MO organizuje opatření pouze v případě masívního úhynu (otrava ryb
neznámou látkou či kyslíkového deficitu).
· V červenci a srpnu se bude výbor scházet pouze jednou měsíčně, naléhavé
záležitosti budou řešeny operativně. Členové výboru a DK budou na telefonu.
Jednatel:
· Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou.
· Do datové schránky MO Nymburk byl 13.6.2019 vložen další elektronický
platební rozkaz na zaplacení nájmu se zatopených pozemků na revíru jezero
Sadská. Částka včetně odměny advokáta žalující strany činí 93348,-Kč. Proti
tomuto EPR jsem obratem do datové schránky Okresního soudu v Nymburce
vložil odpor. Doplňující argumentaci MO Nymburk k tomuto EPR vypracuje
právní zástupce MO Nymburk.
· Vyzvedl jsem objednané kalové čerpadlo.
· Termíny hospodářského vyrovnání jsou na webu SÚS, od 1.7.2019 je možno
si vhodný termín objednat.
Došlá pošta:
Okresní soud v Nymburce:
EPR na uhrazení 93348,-Kč za nájemné se
zatopeného pozemku.
Vak Nymburk:
Vyúčtování odběru vody na chatě Rybářka v Sadské.
PUMP service Trejbal:
Faktura za dodané kalové čerpadlo.
Hospodář:
· Vysoké klimatické teploty se zatím neprojevily na kvalitě vody, k úhynu ryb
nedochází. Doporučuji ve čtvrtek 27.6.2019 vynechat krmení chovných
rybníků.
· Pravidelné prodejní dny povolenek budou ukončeny 29.6.2019, dále jen po
telefonické domluvě s hospodářem.
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·

Zatím jsme nedostali návrh projektu na odbahnění a stavební úpravy
chovného rybníka na rybářské základně.
Zástupce hospodáře:
· Horní míra kapra K70 bude vyhlášena na všech revírech Středočeského
územního svazu.
Hrstka:
· V neděli 23.6.2019 se uskutečnily rybářské závody dětí ze Sadské na
Remanenci.
Šimáně:
· V neděli 30.6.2019 začíná na rybářské základně letní tábor mládeže MO
Nymburk, je přihlášeno 25 dětí. V sobotu 29.6.2019 proběhne úklid vnitřních a
venkovních prostorů.
Různé:
Hrstka:
· Město Nymburk bude využívat Špičku k různým kulturním akcím, pro rybáře
uzavřena nebude.
Hrábek:
· Poslední brigáda prvního pololetí bude v sobotu 29.6.2019, další až v září
2019.
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.
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. 13.6.2019 jsme
obdrželi další EPR, proti kterému byl obratem odeslán odpor.
6. Zakoupit kalové čerpadlo.
T: 31.7.2019
Splněno.
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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.
8. Zahájit jednání s PČR OO Sadská ve věci účinné součinnosti při kontrolách.
T: 30.6.2019
Z: Trunecký
Termín úkolu nebyl ukončen.
9. Získat oficiální informace k záměru „Pronájem Špičky v Nymburce“.
Splněno viz zápis.
Nové úkoly:
Zaurgovat zpracování PD na odbahnění chovného rybníka na ryb.základně.
T:15.7.2019
Z: jednatel

Příští schůze výboru se svolává na středu
7.srpna 2019, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 27.června 2019

Schůze výboru ČRS z.s. MO Nymburk 26.června 2019

zapsal: Vetešník

Stránka 3

