ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 5.2. 2020
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Hrábek, Rynekr a
Božek
Omluven: Kemr Jakub, Hrstka a Šimáně.
Za dozorčí komisi: Dvořák.
Omluven: Semecký a Tykva.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
 Informoval o zpracovaném posudku na obvyklou cenu nájmu pozemků pod
vodní plochou jezera Sadská. Posudek byl vypracován z podnětu Okresního
soudu v Nymburce, předložený posudek bude použit jako podklad k výroku
soudu. Znalec stanovil odpovídající nájemné na částku 2900,-Kč/ha.
K posudku se rovněž vyjádřil právní zástupce MO Nymburk s tím, že MO tento
posudek bude respektovat a je připravena jednat o konečné podobě pachtovní
smlouvy. Pro informaci uvádím, že žalobci navrhovali a uplatňovali nájemné
ve výši 100 000,-Kč/ha, jedná se částku neobvyklou a v celé ČR
dosud případě nájmu pozemku pod vodou neuplatňovanou.
 Vyjádřil spokojenost s brigádami v Bobnicích, kde probíhá čištění strouhy
k revíru „Koupaliště“, tento revír nemá funkční přívod vody.
 Příští výborovou schůzi se budeme věnovat přípravě plesu.
Jednatel:
 Seznámil přítomné s došlou poštou.
Došlá pošta:
ČRS SÚS Praha:
Pozvánka na aktiv vedoucích rybářských kroužků 2020.
Antonín Szkandera:
Nabídka literatury.
Generali Česká pojišťovna a.s.:Povinné a havarijní pojištění NA AVIA D75 valník.
Generali Česká pojišťovna a.s.: Povinné a havarijní pojištění RENAULT Trafic.
ČRS SÚS Praha:
Informace k vyplácení cestovních náhrad.
ČRS SÚS Praha:
Nabídka kurzu hospodářů.
ČRS SÚS Praha:
Info ke konferenci ČRS z.s.SÚS.
Ing.Oldřich Kretek:
Znalecký posudek jezero Sadská.
AK,JUDr.Jan Urbanec: Stanovisko MO Nymburk ke znaleckému posudku.




Seznámil výbor o jednání se starostkou Obce Bobnice ve věci brigádnické
činnosti MO Nymburk při čištění strouhy. Obec Bobnice má již vydané stavební
povolení pro rozdělovací objekt na strouze Klobuš, zde bude napojení na strouhu
k přívodu vody do revitalizovaného rybníka.
Práce budou pokračovat o sobotách 7.2. a 14.2.2020. Pokud přijdou brigádníci,
zajistíme jejich dopravu do Bobnic a zpět. Mohou se dostavit přímo na místo,
konkrétně v uvedené soboty v 08:00 – 08:30 hod u revíru Skála. Práce koordinuje
a řídí p.Josef Šimáně a Petr Šlanc. Vhodná obuv holínky a pracovní rukavice
sebou.
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Proběhlo jednání se starostkou Obce Jizbice a byla dohodnuta brigáda na
zprůchodnění strouhy k chovnému rybníku na Zavadilce. V korytě potoka je
potřeba odstranit náletové dřeviny a zajistit volný průtok vody. V roce 2019 zde
došlo k zatopení dětského hřiště se vzniklou škodou na mobiliáři, kterou musíme
nahradit. Pomocnou ruku zde přiloží i zaměstnanci a občané obce. Brigáda je
naplánovaná na soboty 14.3. a 21.3.2020 od 09:00 hod do 14:00 hod. Brigádníky
opět na místo dopravíme, možno se prezentovat i na místě samém, ochranné
pracovní pomůcky obuv a rukavice si každý přinese.

Hospodář:
 V sobotu se bude kromě brigády v Bobnicích uklízet krmné obilí do skladu na
základně Sportovní 142, k uložení krmení potřebuji min.3 brigádníky.
 Prodej povolenek probíhá dle plánovaných termínů, počáteční zájem trochu
opadl. Nárůst prodeje předpokládám v měsíci březnu a dubnu.
Zástupce hospodáře:
 V neděli 2.2.2020 proběhlo pravidelné setkání členů rybářské stráže,kde se
probíraly aktuelní témata. Přítomno 18 členů RS, většina členů RS by uvítala
jedno školení s přítomnosti předsedy ČRS SÚS pana Dušana Hybnera. Výbor
MO s tímto souhlasí a pověřuje p.Truneckého, aby domluvil s předsedou SÚS
vhodný termín.
Kemr Václav:
 Blíží se termín plesu, je zapotřebí oslovovat sponzory, navrhuje změnit strukturu
tomboly a zmenšit počet cen rybářského charakteru. Z předchozích ročníků plesu
bylo vidět, že výherci těchto rybářských cen je často směňují nebo prodávají
přítomným rybářům.
 Prodej lístků na ples již probíhá v Turistickém a informačním centru, Náměstí
Přemyslovců v Nymburce.
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:
Leden/2020 – zpracovatel znaleckého posudku se spojil s naším právním
zástupcem a seznámil jej s novým posudkem, který bude předložen Okresnímu
soudu v Nymburce. Cena za nájem jednoho hektaru plochy pod vodou již odpovídá
ceně obvyklé a ČRS z.s.MO Nymburk ji bude akceptovat.
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Právní zástupce MO Nymburk předal předsedovi posudek a stanovisko MO
Nymburk k obsahu posudku. Oba dokumenty budou 6.2.2020 podstoupeny k rukám
předsedy ČRS SÚS.
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.
Na pracovní schůzce dne 27.ledna 2020 byla administrátorovi dotačního titulu
předána ověřená projektová dokumentace a kopie dalších dokladů(stavební
povolení, stanoviska ŽP, Povodí Labe a povolení k nakládání s vodami). Byly
domluveny další kroky a upřesněn požadavek na potřebné dokumenty.
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. Zpracovat sumarizaci všech prodaných povolenek, výkaz úlovků RMV a
statisticky vyhodnotit povolenky SÚS (krajské).
T: dle požadavku SÚS
Z: Hospodář a určení členové výboru
8. Domluvit se starostou obce Zavadilka brigádu na vyčištění strouhy do chovného
rybníka na Zavadilce.
T: 5.2.2020
Z: Jednatel
Úkol byl splněn, termíny brigád stanoveny viz.zápis.

Příští schůze výboru se svolává na středu
19.února 2020, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 6.února 2020
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