ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 4.9. 2019
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Kemr Jakub,
Božek,Rynekr, Hrábek a Hrstka .
Omluven: Šimáně.
Za dozorčí komisi:Tykva a Dvořák.
Omluven: Semecký.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
 Podal informaci o průběhu čtyřech soudních stáních uskutečněných u
Okresního soudu v Nymburce dne 22.8.2019. Za MO Nymburk přítomen
předseda, jednatel, předseda DK a právní zástupce MO Nymburk
JUDr.Urbanec. Soud při prvním stání prohlásil, že jezero Sadská nemá status
vodního díla a je stále veden jako dobývací prostor. ČRS MO Nymburk na
tomto revíru hospodaří na základě výjimky Báňského úřadu za dodržení
určitých podmínek. Soud uznal právo vlastníků na nájem ze zatopených ploch
pod hladinou jezera. Navržená cena nájmu žalobcem na základě znaleckého
posudku není cenou obvyklou a neodpovídá skutečnému využití pozemků.
Z tohoto důvodu soud nechá vypracovat revizní znalecký posudek na cenu
nájmu, do doby vypracování nového posudku se soudní řízení odročuje na
dobu neurčitou. V dodatku BPR vyhlášený zákaz rybolovu je stále v platnosti
a nebyl nikým zrušen.
 Zpracovatel projektové dokumentace na opravu a odbahnění chovného
rybníka na rybářské základně v Nymburce dodržel termín vyhotovení PD a
spolu s rozpočtem ji předal.
 12. srpna 2019 proběhl monitoring plůdků na Mrlině a Výrovce. Za MO
Nymburk přítomen předseda a jednatel. Výsledek byl slušný, zprávu od
garanta monitoringu obdržíme. Na Mrlině byl zaznamenán jeden exemplář
mníka jednovousého.
Jednatel:
 Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou.
Došlá pošta:
CRS SÚS Praha:
Vyhodnocení prodaných členských příspěvkových známek.
Zaúčtování prodaných celosvazových a celorepublikových
povolenek za rok 2019.
Zaúčtování prod. povolenek ÚS MĚSTA PRAHY.
ČRS MO Břežany:
Nevyzvednutá pošta – přestupek čl. MO Břežany.
Česká pojišťovna a.s: Pojistné+zelená karta na nákladní přívěs.


3.9.2019 jsem jednal s Ing.Peterou o možnosti poskytnutí dotace na opravu
malé vodní nádrže(chovný rybník na rybářské základně) z prostředků
Středočeského krajského úřadu. Dle Info Ing.Petery kraj poskytuje dotace na
tyto projekty, ale nelze ji zatím využít pro rybářské organizace. Slíbil, že bude
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iniciovat provedení změny v tomto dotačním programu. Jistým směrem
k získání dotace je jít cestou operačního programu „Rybářství “, příjem žádostí
je od 8.10. do 29.10.2019.
 5.9.2019 navštívím Odbor životního prostředí MěÚ Nymburk a projednám
podmínky k realizaci opravy a odbahnění chovného rybníka. Předpokládám,
že vzhledem ke stavebním úpravám budeme muset žádat o vydání
stavebního povolení. Projekt totiž řeší mimo odbahnění i vytvoření zpevněné
stěny z čela nádrže, loviště, schody a zpevnění břehů proti erozi.
Hospodář:
 Do revíru 411163 LABE 21A Remanence bylo vysazeno 500 kg kapra.
 4.9.2019 byla dodána násada sumce S1 celkem 1500 ks. Ryba byla
vysazena do LABE 21. Velikost násady 10cm.
 K dnešnímu dni máme 963 členů( 850 dospělých,100 dětí a 13 dorostenců).
Zástupce hospodáře:
 Rybářská stráž od 1.1.2019 zadržela 15 povolenek z toho 2 naši členové.
 Na Písteckém rybníku bude zapotřebí v roce 2020 opravit výtok do Výrovky.
Stávající trubní propustek je tlakem zeminy posouván vzhůru a přestává být
funkční.
Hrábek:
 Brigády budou organizovány od září 2019 každou sobotu, informace je na
webu MO.
Hrstka:
 Tradičních závodů na konci prázdnin se zúčastnilo 13 dvojic, děkuji za
podporu a pomoc při organizaci závodů.
 Vyřídil poděkování oddílu nymburských plavců za umožnění soustředění na
rybářské základně. Poskytnutá služba je za úhradu, faktura byla předána.
 Podzimní soustředění mládeže bude ve dnech 4. - 6.10.2019.
Rynekr:
 Na nymburských školách probíhá nábor do Rybářského kroužku při ZŠ RAF.
 Kroužek bude zahájen 11.9.2019 od 15:00 hod sraz před ZŠ RAF
v Nymburce.
Různé:
Tykva

-

Středočeská juniorka proběhne na Labi ve dnech 21.9. – 22.9.2019 za
zahrádkami na levém břehu. Za MO Nbk bude startovat 6 závodníků,
spolu s J.Havlinou připravím místa pro závodníky.
Předseda - Blíží se konec roku a je zapotřebí připravovat rozpočet na rok 2020.
Každý člen výboru si připraví návrhy do rozpočtu.
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.
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3. Zahájit jednání o odbahnění chovných rybníků.
T: 30.9.2019
Z: Předseda+Jednatel+Hospodář
Termín úkolu nebyl ukončen.
Stav: Projektová dokumentace byla zpracovatelem předána.
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 a jednatel
Stav: Na základě soudních řízení ze dne 22.8.2019 byla věc přerušena do doby
vypracování revizního znaleckého posudku.
5. Zajistit účast na dvouch soudních řízeních dne 22.8.2019 u Okresního soudu
v Nymburce.
T: 22.8.2019
Účast: Předseda a jednatel
Úkol byl splněn.
Nové úkoly:
1. Projednat s odborem OŽP při MěÚ Nymburk záměr MO na opravu chovného
rybníka.
T: 18.9.2019
Z: Jednatel
2. Připravit žádost na poskytnutí dotace z OP Rybářství na opravu chovného rybníka.
T: 8.10.2019
Z: Předseda a jednatel
3. Připravit návrhy do rozpočetu 2020.
T: 13.11.2019
Z: Výbor MO

Příští schůze výboru se svolává na středu
18.září 2019, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 6.září 2019
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