ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 18.9. 2019
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Trunecký, Kemr Václav, Kemr Jakub, Božek, Hrábek a
Hrstka .
Omluven: Šimáně,Rynekr a Strnad.
Za dozorčí komisi:Tykva.
Omluven: Semecký a Dvořák.
Hosté : Havlina.
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
 Seznámil přítomné s rozhodnutím Okresního soudu v Nymburce ve věci
nájmů z pozemků pod vodou jezera Sadská. Soud již určil znalce na
vypracování revizního znaleckého posudku s úkolem stanovit objektivní výši
nájmu z pozemků vlastníků. Termín stanovil na 60 dnů, po té bude soudní
řízení obnoveno.
 Obdrželi jsme bezúplatnou nabídku na pomoc při administraci žádosti
k získání dotace na stavební úpravy a odbahnění chovného rybníka na
rybářské základně. Tohoto jsme využili a s dotyčným se uskutečnila první
pracovní schůzka, kde jsme byli seznámení s obvyklým postupem a obdrželi
jsme vyčerpávající informace. Z jednání vyplynulo několik úkolů, které jsem již
s jednatelem začal realizovat.
 Požádali jsme Zemědělský intervenční fond v Nymburce o registraci a vstup
do portálu „ Farmář “ , dále musí mít statutární zástupci MO Nymburk vyřízený
elektronický podpis. O toto jsme také již požádali, dále musíme doložit několik
ekonomických ukazatelů o MO. Tento úkol zajistí účetní organizace paní
Kolářová.
Jednatel:
 Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou.
Došlá pošta:
CRS SÚS Praha:
Objednávkové formuláře (žádanky) na známky 2020
a povolenky.
AK Urbanec:
Usnesení Okresního soudu v Nymburce.
CRS SÚS Praha:

Faktura za dodanou násadu sumce.

Zástupce hospodáře:
 Byla dodána násada candáta celkem 3000 ks, vysazeno LABE 21 1500ks,
Pístecký rybník 750 ks a Remanence 750 ks. Ryba velikosti 8 – 10 cm.
 Budu zajišťovat revize komínových těles na Rybářce a základně v Nymburce.
Hrábek:
 V sobotu 14.9.2019 byly zahájeny podzimní brigády, přišel jeden brigádník.
Božek:
 Informoval o přestupku našeho člena, chytal na tři pruty. Zadržená povolenka
byla předána DK MO k vyřešení.
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Předseda DK:
 Zaznamenal jsem stížnost ze strany MěÚ Sadská, jedná se o chování rybářů
využívající bivaky. Městu se nelíbí stav pozemků po ukončení rybolovu,
zanechaný komunální odpad atd. Je pravděpodobné, že Město Sadská zvýší
ochranu svých pozemků a zakáže kempování rybářů mimo povolenou denní
dobu lovu.
Různé:
Havlina: Informoval o přípravách rybářských závodů na Labi – Středočeská juniorka
podzimní kolo. V pátek 20.9.2019 spolu s předsedou DK budeme připravovat místa
pro účastníky závodů. Požaduji zapůjčit křovinořez.
.
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: Byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Ostatní kroky viz zápis.
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: Okresní soud v Nymburce vydal 4.9.2019 usnesení ve kterém ustanovuje
znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady vypracovat znalecký posudek ke
stanovení obvyklé ceny za cenu nájmu pozemků pod vodní plochou jezera Sadská.
Znalecký posudek má být vypracován a předložen soudu do 60 dnů.
5. Projednat s odborem OŽP při MěÚ Nymburk záměr MO na opravu chovného
rybníka.
T: 18.9.2019
Z: Jednatel
Úkol byl splněn, byla podána žádost o vydání stavebního povolení.
6. Připravit žádost na poskytnutí dotace z OP Rybářství na opravu chovného rybníka.
T: 8.10.2019
Z: Předseda a jednatel
Termín úkolu nebyl ukončen. Proběhlo jednání s administrátorem žádosti.
7. Připravit návrhy do rozpočetu 2020.
T: 13.11.2019
Termín úkolu nebyl ukončen.
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Příští schůze výboru se svolává na středu
2.října 2019, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 20.září 2019
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