ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 16.10. 2019
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Kemr Jakub, Rynekr,
Božek , Šimáně a Hrábek .
Omluven: Hrstka.
Za dozorčí komisi: Tykva, Dvořák a Semecký.
Omluven: 0
Hosté : Hlaváček .
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
· Ve věci soudních řízení o výši nájemného ze zatopených pozemků Jezera
Sadská není nic nového. Soud čeká na vypracování revizního znaleckého
posudku.
· Seznámil výbor s dopisem předsedy SÚS p.D.Hybnera. S předsedou svazu
jsem osobně mluvil při výlovu retenční nádrže v Nymburce dne 12.10.2019.
Bylo dohodnuto, že celá věc bude řešena osobně s ředitelem závodů
Ing.Hrstkou. MO Nymburk má zájem o konstruktivní vztah se SÚS s dobrou
komunikací.
· Přečetl dopis Ing.Hrstky ve kterém se omlouvá z jednání dnešního výboru MO
z důvodu zahraniční pracovní cesty. Dále je zde uvedeno, že setkání
s předsedou SÚS rozhodně vítá a kritika SÚS byla nerozvážně do zápisu
umístěna.
· Dále Ing.Hrstka sděluje: v termínu 4.10. – 6.10.2019 proběhlo podzimní
soustředění
rybářské mládeže s účastí dvaceti mladých členů MO.
Prezentace na webu i facebooku. Jsou zajištěny výukové materiály pro
mládež. Budou předány vedoucím kroužků v sobotu 19.10.2019. Ve Chlebích
byla zahájena činnost kroužku ve středu 9.10.2019. Připravuji vánoční závody
v rybolovné technice pro mládež, počítám s pomocí a podporou organizace.
· Vysvětlil příčinu vrácených zadržených povolenek dvou členů MO Michle. Na
povolenkách byla razítka se špatnou korespondenční adresou. Náprava byla
sjednána po telefonátu s jednatelem MO Michle.
Jednatel:
· Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou.
Došlá pošta:
CRS SÚS Praha: Reakce předsedy SÚS na zápis z VS 2.10.2019, Středočeská
juniorka v plavané.
CRS SÚS Praha: Zvací dopis na akci „KORMORÁN 2019-2020“.
CRS SÚS Praha: Faktura za 3000 ks candáta C1.
ČEZ prodej a.s.: Faktura za odběr el.energie, odb. místo Písty.
·

Ve věci odbahnění chovného rybníka na rybářské základně v Nymburce bylo
požádáno o povolení nakládání s vodami a povolení k zásahu do významného
krajinného celku. K tomuto je nutné doložit stanovisko Povodí Labe s.p. o
které bylo rovněž požádáno.
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Hospodář:
· Vyhodnocení výlovů 2019 bude provedeno až po 26.říjnu kdy bude loven
Jívový rybník a tímto budou výlovy ukončeny. Lze zkonstatovat, že přírůstky
kapra v retenční nádrži „Číňan“ nenaplnily naše představy. Nádrž je příliš
hluboká a není pro kapra vhodná. Slušné přírůstky byly zaznamenány pouze u
karase.
Zástupce hospodáře:
· Byla ztotožněna rybářka, která pravidelně nerespektuje vyhlášený zákaz
rybolovu na Jezeře Sadská. Opatření nejsou do zápisu uvedena.
Rynekr:
· Rybářský kroužek v Nymburce je kapacitně naplněn, je zde zapsáno 24 dětí.
Kemr Jakub:
· Web organizace má 250 týdenních návštěv.
· Předal vytištěné pozvánky na členskou schůzi 2020.
Předseda DK:
·
Seznámil výbor s vyřešením přestupků dvou našich členů. K jednání se
dostavil, pouze jeden z nich. Potrestání je v souladu s metodikou, zápis je
uložen v korespondenci DK.
Hlaváček:
· Informoval výbor o práci RS, kterou trápí jistá bezzubost při řešení přestupků ve
vyhlášeném zákazu na Jezeře Sadská. Bohužel není podpora od Policie ČR,
která se prý nemůže do řešení zapojit. Stále je zde zpochybňován vyhlášený
zákaz rybolovu. Aktivita některých členů RS je malá.
Reakce výboru MO: Zákaz byl vyhlášen z našeho podmětu, text předložen výboru
SÚS, tento zákaz projednán a schválen nejvyšším organem ČRS z.s., Radou
ČRS a následně vložen do dodatku pro rok 2019 k rybářskému řádu a výkonu
rybářského práva. Viz, str 14 dodatku pro držitele celosvazových povolenek.
Stejná citace zákazu je rovněž uvedena v dodatku pro držitele celorepublikových
povolenek.
Různé:
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
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. Připravit žádost na poskytnutí dotace z OP Rybářství na opravu chovného rybníka.
T: 8.10.2019
Z: Předseda a jednatel
Stav: Není vyřízeno stavební povolení a čekáme na stanoviska Povodí Labe s.p.
6. Připravit návrhy do rozpočetu 2020.
T: 13.11.2019
Termín úkolu nebyl ukončen.

Z: Výbor MO

7. Požádat Odbor životního prostředí při MěÚ Nymburk o povolení k nakládání
s vodami (povolení pro chovný rybník na základně v Nymburce).
T: 31.10.2019
Z: Jednatel
Termín úkolu nebyl ukončen.
8. Zpracovat výkazy pro hospodářské vyrovnání 2019.
T: 15.11.2019
Termín úkolu nebyl ukončen.
Z: Hospodář
Nové úkoly:
1. Zajistit podzimní a zimní sčítání kormorána.
T: 30.3.2020

Z: Hospodář

Příští schůze výboru se svolává na středu
30.října 2019, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 17. října 2019
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