ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 19.2. 2020
Přítomni: Dvořák, Hrstka, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Václav, Kemr Jakub,
Hrábek, Rynekr , Božek a Šimáně.
Omluven: 0
Za dozorčí komisi: Dvořák a Semecký.
Omluven: Tykva.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.

Přivítal přítomné a informoval o podepsání smluv na pronájmy sálu Obecního
domu v Nymburce. 29.2.2020 bude již 49.ročník Rybářského plesu MO
Nymburk a 7.3.2020 členská schůze MO. Pronájmy na tyto akce budou činit
22 150,-Kč. Dále musíme složit vratnou kauci 5000,-Kč na úhradu případných
škod na majetku města.

Na rok 2021 byl sál objednán následovně : Rybářský ples 13.února 2021 a
10. dubna 2021 Členská schůze MO Nymburk.

Uložil všem členům výboru aktivně oslovovat sponzory plesu. Řada cen je již
zajištěna, instalace tomboly bude organizačně zajištěna obdobným způsobem
jako v předchozích létech.

27.2. 2020 proběhne u Okresního soudu v Nymburce druhé stání ve věci
stanovení výše nájmu z pozemků pod vodní hladinou revíru 411 133 Jezero
Sadská. Za MO Nymburk bude přítomen předseda, jednatel a předseda DK.
Začátek soudního řízení je stanoven na 09:00 hod.
Jednatel:
 Seznámil přítomné s došlou poštou.
Došlá pošta:
ČRS SÚS Praha:
Zrušení semináře pro předsedy a jednatele MO.
ČRS SÚS Praha:
Faktura vybavení RS.
ČRS SÚS Praha:
Vydávání osvědčení k získání 1.RL – upozor. na nedostatky.
ČRS SÚS Praha:
Dotace vícezarybnění.
ZZN Polabí a.s.:
Faktura na 2,7 t krmného obilí.
MěÚ Nymburk OŽP: Sdělení ve věci vyřízení přestupku.


Je potřeba zajistit protokol o měření sedimentu před započetím stavebních
prací na akci „Oprava malé vodní nádrže p.č.550/3 v Nymburce“. O zpracování
požádám projektanta, měření sedimentu bylo jím již provedeno před započetím
projektových prací. Po ukončení opravy vodní nádrže musí být provedeno další
zaměření dna nádrže a vypracování protokolu. Předložení uvedených dokumentů
je vázáno na poskytnutí dotace.

Zástupce hospodáře:
 Předložil vyúčtování odběru el.energie v Pístech pro Myslivecké sdružení Písty.
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Povodí Labe potřebuje zajistit posunutí elektrických ohradníku u Písteckého
rybníka, bez tohoto nelze provést vytažení spadlých stromů. Dosavadní jednání
s majitelem přilehlých pozemků bylo neúspěšné.
S organizací VaK Nymburk jsem projednal monitoring odtokového potrubí
potrubí od chovného rybníka na Zavadilce. K tomuto je zapotřebí vystavit
objednávku.

Kemr Václav:
Seznámil jsem se na žádost jednatele s návrhem pojistné smlouvy
předloženou firmou COLLONADE Insurace S.A. na pojištění manažerů ČRS z.s.
Z mého pohledu návrh smlouvy neobsahuje ustanovení pro pojištění zástupných
spolků ČRS z.s., tedy MO.

Kemr Jakub :

Bylo předáno elektronické zpracování sumarizace Územních povolenek, MO
Nymburk byla na čtvrtém místě ze všech MO, které sumarizaci samostatně
provádějí. Úroveň zpracování byla kladně hodnocena, děkuji členům výboru za
provedení podkladů k provedení sumarizace.

Předal 10 ks DVD s rybářskou tematikou, bude využiti pro naši mládež při
tradičních soustředěních a letním táboře.
Šimáně Josef :
 Brigády v Bobnicích úspěšně pokračují, bylo již zprůchodněno 75% strouhy ke
koupališti. Počet brigádníků je dostatečný. Pokračuje se v sobotu 22.února 2020 od
08:30 hod.





Božek Stanislav:
Navrhuje umístit informační skříňku pro členy MO na adrese Nymburk, Sportovní
142. Stále dochází ke konfrontacím s rybáři, kteří si stěžují na nedostatek informaci
k termínům a místům prodeje povolenek. K tomuto by bylo možné přemístit skříňku
u Rybářky v Sadské.
Hrstka David :
Město Nymburk poskytlo naší organizaci dva granty na „ Zlatou udici “ a „ Jarní
soustředění rybářské mládeže “.
Různé :
Hrstka – připravuji prezentaci o činnosti mládeže, pokud máte podklady, fotografie
v el. podobě prosím o poskytnutí. Doporučuji i ostatní vystoupení členů výboru
zpracovat elektronicky, použiji při jejich vystoupení.
Strnad – 28.2.2020 se pojede pro ryby do tomboly plesu.
Vetešník – prosím o zaslání všech podkladů do jednání členské schůze na můj email, použiji je ke zpracování zápisu z členské ČS.
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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: 27.2.2020 proběhne druhé soudní řízení u Okresního soudu v Nymburce.
4. Připravit žádost na poskytnutí dotace z OP Rybářství na opravu chovného rybníka.
T: bude upřesněn po vyhlášení jarního termínu v roce 2020.
Zajistit protokol o zaměření množství sedimentu před zahájením stavebních
prací.
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
Projednáno s VaK Nymburk, objednávku předá jednatel.
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
Úkol byl v termínu splněn.

Příští schůze výboru se svolává na středu
4.března 2020, od 18:00 hod TESKO
V Nymburce 20.února 2020
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