ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 13.11. 2019
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Rynekr, Božek ,
Hrstka,Šimáně a Hrábek .
Omluven: Kemr Jakub.
Za dozorčí komisi: Dvořák.
Omluven: Tykva a Semecký
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
 Přečetl písemnou připomínku Ing.Svobody ve které se zabývá nejednotností
pravidel rybolovu dle ustanovení BPR. Ing.Svoboda porovnává rozdíly v BPR na
řece Labi v úsecích kde hospodaří MO Poděbrady a MO Nymburk. Pisatel
navrhuje prosadit jednotná pravidla v souladu se zákonem o rybářství a prováděcí
vyhláškou č.197/2004 Sb. Rozdílnost pravidel je připomínkována řadou rybářů, je
pravdou, že prováděcí vyhláška umožňuje uživatelům revírů zákonná pravidla
upravovat s podmínkou, že jednotlivé návrhy nebudou právní normy změkčovat.
 Z pohledu MO Nymburk můžeme připomínky členské základny tlumočit na
konferenci ČRS z.s. SÚS na kterou budeme vysílat svého zástupce. Používání
bivaků musí být v souladu se zákonem o ochraně přírody, kempování u vody není
rybářským přestupkem a RS není kompetentní toto řešit a postihovat. V tomto
případě musí konat Policie ČR či Městská policie.
Jednatel:
 Seznámil členy výboru a DK s došlou poštou.
Došlá pošta:
CRS SÚS Praha:
Nabídka vybavení pro členy RS.
Česká pojišťovna a.s.: Faktura za odpovědnostní pojistku.
Stormware s.r.o.: Odborný časopis pro účetní MO+zálohová faktura za
poskytování ekonomicko-informačního systému POHODA.


Na výzvu Povodí Labe s.p.Hradec Králové jsem doplnil žádost o stanovisko ke
stavebním úpravám chovného rybníku na základně v Nymburce.

Hospodář:
 Podklady k hospodářskému vyrovnání jsou připraveny, v letošním roce bylo
vysazeno 13 493 kg ryby z toho do RMV 3895 kg. Zarybňovací plány byly
splněny a opět jsme vysadili ryb více, než nám bylo plánem uloženo.
 V průběhu schůze bylo dodáno 280 kg bílé ryby do chovných rybníků.
 23.listopadu bude slovena ryba na RMV Skála v Bobnicích, kde je podstav
vody a hrozí vymrznutí ryby.
.
Zástupce hospodáře:
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Ve věci špatného odtoku rybníka na Zavadilce bude nejdříve provedena
kontrola nezatrubněného úseku na soukromých pozemcích až k napojení do
příkopu podél silnice I.tř č.32 a pokud zde nebude zjištěna překážka bude
provedena kontrola podzemní části technikou VaK Nymburk.
Do tohoto rybníka již nebudeme umisťovat candáta k reprodukci, podmínky
jsou zde nevyhovující.
Jednal jsem s vedoucí oddělení PČR v Sadské ve věci rybolovu na úseku se
zákazem rybolovu. S přístupem PČR ob.oddělení Sadská nemůžu být
spokojen, bohužel podezření na trestný čin pytláctví není dost přesvědčivý
argument.

Kemr Václav:
 Blíží se konec roku a je zapotřebí jako každý rok provést inventarizaci majetku
MO Nymburk. Výborová schůze jmenuje inventarizační komisi ve složení:
Jakub Kemr – předseda inventarizační komise
Šimáně Josef, Hrábek Ladislav a Zdeněk Dvořák ml. – členové inventarizační
komise. Inventarizace bude provedena do 15.ledna 2020.
Hrstka:
 Halové závody v rybolovné technice budou uskutečněny 7.prosince 2019
v hale ZŠ RAF v Nymburce. Akce bude podporována firmou VaK Nymburk.
Různé:
Předseda:
 Máme na stole nabídku k poskytnutí sponzorského daru pro naší mládež.
Poskytovatel požaduje seznam věcí které pro děti potřebujeme. Požaduji od
vedoucích mládeže do příští VS předložit seznam našich požadavků.
Jednatel:
 V časopisu Rybářství 11 je zajímavý článek k problematice KHV
(koiherpesviroza) od Veroniky Piačkové, doporučuji se s tímto seznámit.
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. 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.
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4. Připravit žádost na poskytnutí dotace z OP Rybářství na opravu chovného rybníka.
T: bude upřesněn po vyhlášení jarního termínu v roce 2020.
Z: Předseda a jednatel
6. Připravit návrhy do rozpočtu 2020.
T: 27.11.2019
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
Stav: Čekáme na stanovisko Povodí Labe s.p.
13.11.2019 byla doplněna žádost o stanovisko.
8. Zpracovat výkazy pro hospodářské vyrovnání 2019.
T: 15.11.2019
Úkol byl splněn.
9. Zajistit podzimní a zimní sčítání kormorána.
T: 30.3.2020
Termín úkolu nebyl ukončen.

Z: Hospodář
Z: Hospodář

10. Objednat revizi kanalizačního potrubí od výpusti rybníka na Zavadilce.
T: 31.12.2019
Z: Zástupce hospodáře
Termín úkolu nebyl ukončen.
Nové úkoly:
1. Provést inventarizaci majetku MO Nymburk.
T: 15.1. 2020
Z: Předseda inventarizační komise
2. Vypracovat seznam požadovaného vybavení pro mládež MO Nymburk.
T: 27.11.2019
Z: Jednotliví vedoucí mládeže

Příští schůze výboru se svolává na středu
27.listopadu 2019, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 14.listopadu 2019
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