ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 22.1. 2020
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Kemr Jakub, Rynekr,
Božek , Hrstka a Šimáně.
Omluven: Hrábek.
Za dozorčí komisi: Tykva a Dvořák.
Omluven: Semecký.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
 V pondělí 27.1.2020 proběhne pracovní schůzka s administrátorem žádosti o
poskytnutí dotace na opravu a odbahnění chovného rybníka na rybářské základně
Sportovní 142 v Nymburce. Máme již všechna vyjádření a požadované podklady
pro podání žádosti, poslední vyjádření vydal OŽP při MěÚ Nymburk a jedná se
obnovené povolení k nakládání s povrchovými vodami.
Pracovní schůzky se zúčastní předseda a jednatel.
Poděkoval inventarizační komisi za provedení inventarizace majetku MO,
přehlednou zprávu vzorně zpracoval Jakub Kemr.

Zhodnotil pracovní brigádu v Bobnicích, kde rybáři z Bobnic a Chleb provedli
čištění strouhy k revíru „Koupaliště“. Více bude informovat J.Šimáně.

Prodej povolenek probíhá bez komplikací dle plánu prodeje.


Jednatel:
 Seznámil přítomné s došlou poštou.
Došlá pošta:
ČRS SÚS Praha:
Informace k webovým stránkám SÚS Praha.
ČRS SÚS Praha:
Dodatek č.1 k popisům revírů na rok 2020.
ČRS SÚS Praha:
Zkoušky nových členů rybářské stráže.
Česká unie sportu, z.s. Praha 6:
Faktura za odběr el.energie a vody
7- 12/2019,odběrní místo Sportovní 142.
Městský úřad Nymburk OŽP:
Povolení k nakládání s povrchovými vodami.
ČRS SÚS Praha: Nabídka pojištění statutárních orgánů spolku. (stanovisko MO
do 16.2.2020).
ČRS SÚS Praha: K 2020 – informace pro poskytování dotací pro rok 2020 –
dotační titul 17.
Hospodář:
 V termínu 15.1.2020 bylo vráceno 232 celosvazových povolenek, nevráceno 13
dospělých a 5 dětských.
 Územních nevráceno 29 dospělých a 9 dětských.
 RMV nevráceno 21 dospělých a 15 dětských.
Jako každoročně je řada povolenek špatně vyplněných, především sumář úlovků
a docházek. Nedostatky jsou před konečným vyhodnocením opravovány. Děkuji
členům výboru a DK za pomoc při vyhodnocení a sumarizaci.
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Vyhodnocení rybolovu na RMV 411 163-LABE 21A.
Počet docházek
4698
Úlovky:
Kapr
1053 ks
2960 kg
Amur
82 ks
290 kg
Štika
16 ks
56 kg
Candát
44 ks
121 kg
Sumec
9 ks
110 kg
Bolen
4 ks
11 kg
Úhoř
5 ks
4 kg
Tolstolobik
15 ks
131 kg
Karas
52 ks
19 kg
Lín
2 ks
0,8 kg

Kemr Václav:

Předložil zpracovanou a aktualizovanou pojistku majetku MO, v pojistce je
zohledněn nový majetek odhadní cena chaty Rybářka v Sadské.Pojistka se
vztahuje pro případ zcizeného majetku (krádež a vloupání) do výše 400 000,-Kč.
Kemr Jakub:
 Průběžně zadávám do programu vyhodnocené územní povolenky, děkuji za
spolupráci.
 Děkuji inventarizační komisi za součinnost při provádění inventury majetku
v Nymburce, Pístech a Sadské.
 Navrhuje zahájit brigády v únoru 2020.
 Obrátil se na mě pak Roman Vlček. Rád by naši MO poprosil o možnost rezervního
revíru pro muškařský závod, který je plánovaný na 23.2.2020 v Brandýse na Labi.
Závod by se konal u nás na Labi v bývalém přístavu pro případ, že by letos ryby do
plavebního kanálu v Brandýse nenajely. Další myšlenka je příští rok třeba uspořádat
tři zimní závody jako seriál (Brandýs, Nymburk, Mělník).
Výbor bere na vědomí a prosbu schvaluje.
Šimáně:

V sobotu 18.1.2020 byla uskutečněna brigáda na vyčištění strouhy k napájení
revíru RMV Koupaliště. Přítomno 15 rybářů z Chleb a Bobnic, práce proběhly za
deštivého počasí, seznam brigádníků a proškolení BOZP zajištěno. Vzhledem
k nepříznivému počasí nebyla nasazena strojní technika, provádělo se vyřezávání
a pálení náletových dřevin. Byla provedena zhruba 1/3 z celkové délky strouhy.
Práce budou pokračovat v sobotu 25.1.2020 od 09:00 hod, potřebuji zajistit
ohlášení pálení klestu na HZS Středočeského kraje.
Hrstka:
 Bude pro nové členy rybářských kroužků opět první povolenka na RMV zdarma ?
Odpověď hospodáře: Ano.
Různé:
Předseda DK:
Zástupci výboru a DK se zúčastnili posledního rozloučení s dlouholetým rybářem a
členem MO panem Antonínem Starým z Píst.
Hospodář:
Schůze výboru ČRS z.s. MO Nymburk 22.ledna 2020

Stránka 2

Připomenul na potřebu vyčištění strouhy na Zavadilce (přítok do chovného rybníka).
K provedení tohoto úkolu máme přislíbenou součinnost od Obecního úřadu
Zavadilka.

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: V pondělí 16.12.2019 se uskuteční u jezera Sadská schůzka se soudním
znalcem, který byl vybrán ke zpracování znaleckého posudku na stanovení výše
nájemného z pozemků pod vodní hladinou jezera. Za MO Nymburk bude přítomen
předseda a jednatel.
2020
Zpracovateli posudku poskytujeme požadované listinné doklady.
4. Připravit žádost na poskytnutí dotace z OP Rybářství na opravu chovného rybníka.
T: bude upřesněn po vyhlášení jarního termínu v roce 2020.
V pondělí 27.1.2020 proběhne od 16:00 hod pracovní schůzka.
Z: Předseda a jednatel
5. Zajistit podzimní a zimní sčítání kormorána.
T: 30.3.2020
Termín úkolu nebyl ukončen.

Z: Hospodář

6. Objednat revizi kanalizačního potrubí od výpusti rybníka na Zavadilce.
T: 31.12.2019
Z: Zástupce hospodáře
Prozatím nesplněno.
7. Provést inventarizaci majetku MO Nymburk.
T: 15.1. 2020
Z: Předseda inventarizační komise
Termín úkolu nebyl ukončen.
Úkol byl splněn.
8. Vypracovat „Výkaz o činnosti MO “.
T: 15.1.2020
Z: Hospodář,vedoucí mládeže a brigádní referent
Úkol byl splněn.
9. Zpracovat sumarizaci všech prodaných povolenek, výkaz úlovků RMV a
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statisticky vyhodnotit povolenky SÚS (krajské).
T: dle požadavku SÚS
Z: Hospodář a určení členové výboru

Nové úkoly.
1. Zajistit ohlášení pálení klestu na HZS STC kraje.
T: 24.1.2020
Z: Jednatel
2. Domluvit se starostou obce Zavadilka brigádu na vyčištění strouhy do
chovného rybníka na Zavadilce.
3. T: 5.2.2020
Z: Jednatel

Příští schůze výboru se svolává na středu
5.února 2020, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 24.ledna 2020
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