ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 27.11. 2019
_________________________________________________________________
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Kemr Jakub,
Rynekr, Božek , Hrstka a Hrábek .
Omluven: Šimáně.
Za dozorčí komisi: Tykva a Dvořák.
Omluven: Semecký
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
 26.listopadu 2019 proběhlo na půdě SÚS v Praze hospodářské vyrovnání, za
MO Nymburk přítomen předseda, hospodář a účetní. Mohu s velkým
uspokojením prohlásit, že veškerá potřebná dokladová část k hospodářskému
vyrovnání byla vzorně zpracována a přijata bez připomínek a závad.
Poděkování patří hospodáři a účetní MO Nymburk.
Hospodář:
 V sobotu 23.11.2019 byl proveden výlov na revíru RMV Bobnice-Skála. Výlov
byl proveden z důvodu ztráty vody, na revíru bylo pouze několik lagun kde bylo
cca 30-40 cm a hrozilo vážné nebezpečí, že ryba v těchto podmínkách zimní
období nepřečká. Revír byl k výlovu připraven bobnickými rybáři a bylo sloveno
500 kg ryby (kapr, tolstolobik a amur). Ryba byla přemístěna do chovného
rybníka na základně v Nymburce.
.
Zástupce hospodáře:
 Tradiční rybářský ples bude mít předtančení.
 10 členů RS bude vybaveno vystrojovací součástkou, dle nabídky SÚS Praha.
Měřenka předána jednateli k odeslání na SÚS.
 Byla provedena revize komínového tělesa na základně v Nymburce, revize
předána jednateli k založení. Je potřeba zajistit přístup do chaty „Rybářka“
v Sadské k provedení revize komínového tělesa.
 V sobotu 30.11.2019 brigáda na úklid břehů okolo Labe, potřebný materiál na
úklid a odvoz odpadků je zajištěn, dopravu zajistím.
Kemr Václav:
 Předal duplikát zelené karty pro nákladní přívěs.
Hrstka:
 Předal plakát na plánované halové závody v rybolovné technice, budou
umístěny do info skříněk, na web MO bude toto rovněž umístěno.
 Byla uzavřena smlouva s vedením školy RAF v Nymburce na pronájem
sportovní haly k uskutečnění prosincových závodů v RT. Medaile, ceny a
občerstvení jsou zajištěny. Akce bude sponzorsky podpořena firmou VaK
Nymburk.
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Hrábek:
 V sobotu 30.11.2019 bude uskutečněna poslední brigáda v tomto roce.
Kemr Jakub:
 Bude zapotřebí prodloužit licenci na webové stránky MO, předpokládaný
náklad včetně barev do tiskárny je 10 000,-Kč, bude zahrnuto do rozpočtu
roku 2020.
 Navrhuje přispět finanční částkou do fondu SÚS na nákup vod, výbor navrhuje
a schvaluje částku 10000,-Kč.
Různé:
Tykva:
 Do chovných rybníků jsem zajistil 700 ks bílé ryby, ryba byla získána odchytem
z výlovů produkčních rybníků.
Hospodář:.
 30.11.2019 bude provedeno vyhodnocení brigád 2019, sraz v 09:00 hod na
základně v Nymburce.
 SÚS připravuje školení RS, předsedů DK a účetních.
 Slíbili jsme obci Zavadilka pomoc při vyčištění strouhy na které máme chovné
rybníky Jívový, Olšový a Zavadilka. Strouha je řadu let neudržovaná, náletové
dřeviny rostou přímo v korytě.
Hrstka:
 Předložil návrh kalendáře MO Nymburk na rok 2020 s motivy našich revírů.
Cena jednoho kusu je 209,-Kč, výbor odsouhlasil pořízení 40 ks těchto
kalendářů.
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.
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
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6. Připravit návrhy do rozpočtu 2020.
T: 27.11.2019
Z: Výbor MO
Splněno, rozpočet na základě předložených návrhů sestaví předseda s účetní.
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.
27.11. 2019 Stanovisko Povodí Labe s.p. stále nemáme k dispozici.
8. Zajistit podzimní a zimní sčítání kormorána.
T: 30.3.2020
Termín úkolu nebyl ukončen.

Z: Hospodář

9. Objednat revizi kanalizačního potrubí od výpusti rybníka na Zavadilce.
T: 31.12.2019
Z: Zástupce hospodáře
Termín úkolu nebyl ukončen.
10. Provést inventarizaci majetku MO Nymburk.
T: 15.1. 2020
Z: Předseda inventarizační komise
Termín úkolu nebyl ukončen.
11. Vypracovat seznam požadovaného vybavení pro mládež MO Nymburk.
T: 27.11.2019
Z: Jednotliví vedoucí mládeže
Nesplněno, nový termín 11.12.2019.

Příští schůze výboru se svolává na středu
11.prosince 2019, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 29.listopadu 2019
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