ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 3.6. 2020
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Hrstka, Strnad, Trunecký, Kemr Václav a Rynekr.
Omluven: Śimáně, Božek, Hrábek a Kemr Jakub.
Za dozorčí komisi: Dvořák a Semecký.
Omluven: Tykva.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
Předseda MO přivítal členy výboru MO.
· Poděkoval členům MO-důchodcům za úklid okolí rybářské základny, sekání
trávy a úklid skladu s vybavením pro výlovy a údržbu chovných rybníků.
· V neděli 7.6.2020 bude veřejné jednání u rybníka ve Chlebích, bude zde
odevřená diskuse zástupců OÚ Chleby a občanů obce. Dle našich informací je
zde skupina občanů nesouhlasící s pronájmem rybníka naši organizaci. Za
MO Nymburk se zúčastní předseda a hospodář. MO Nymburk má zájem
v pachtu pokračovat a nadále provozovat rybník jako revír místního významu
pro členy MO Nymburk.
· Město Sadská začalo vybírat poplatek 50,-Kč za vjezd do chráněné přírodní
oblasti, toto se vztahuje i pro rybáře. Se zástupci města povedu diskusi o
možnosti paušálního poplatku pro rybáře.
· Dále město řeší a připravuje výběrové řízení na pacht jezera Sadská,
připomínám, že Sadská je většinový vlastník pozemků pod vodní hladinou
jezera.
Jednatel:
· Seznámil přítomné s došlou poštou.
Došlá pošta:
ČRS SÚS Praha: Doporučené ceny ryb – způsobené škody chráněnými
predátory.
ČRS SÚS Praha: Stanovisko SÚS k navrhovanému znění stanov ČRS z.s.
F.Starka, Jihlava: Faktura za násadu mníka.
· Přečetl znění dopisu na OÚ Jizbice ve kterém je popsán výsledek monitoringu na
odtokovém potrubí od rybníka na Zavadilce. Tuto problematiku řeší zástupce
hospodáře. Znění dopisu bylo výborem schváleno a bude zaslán do datové
schránky obce Jizbice.
Hospodář:
· Rybník ve Chlebích byl předán do správcování panu Pecháčkovi, který bude řešit
údržbu zeleně okolo rybníka, pravidelnou kontrolu zdravotního stavu ryb a další
potřebnou údržbu. Pan Pecháček byl upozorněn na nutnost komunikace
s hospodářským výborem v případě nutných prací nad rámec jeho sil a
povinností.
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Zástupce hospodáře:
· MěÚ Nymburk odbor životního prostředí na základě žádosti MO Nymburk
ustanovil k 1.6.2020 pana Ivana Svobodu rybářskou stráží č. odznaku a průkazu
15177. Pan Svoboda má přidělený ke kontrole revír Jezero Sadská a Labe 21.
· Je zapotřebí jednat s majitelem pozemků okolo rybníka Písty, ohradníky těchto
pozemků znemožňují vytažení spadlých stromů do rybníka. Jednání s majitelem
z mé strany bylo neúspěšné.
Hrstka:
·
·

Předal k podpisu smlouvy na poskytnutí neinvestičního grantu z rozpočtu
města Nymburka na akci „Jarní soustředění nymburské rybářské mládeže
2020“. Smlouvy po podpisu předat na podatelnu MěÚ Nymburk.
Od téhož poskytovatele získáme grant na rybářské závody mládeže které
budou uskutečněny v sobotu 20.června 2020 na Remanenci.

Rynekr:
· Letní tábor pro mládež na rybářské základně letos nebudeme organizovat,
nejsme schopni zajistit stanovené podmínky, které vyplývají ze současné
situace spojené s nákazou COVID.
· Probíhá pravidelné krmení, kontrola a údržba chovných rybníků.

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: První žaloba byla uzavřena rozsudkem soudu s přijatelným pro MO NY
výsledkem, následující dvě žaloby skončily na návrh žalobců smírem. Nyní
se připravují pachtovní smlovy.

4.

Napsat dopis na Obec Zavadilka, upozornit na zjištěný stav potrubí od požeráku
rybníka.
T: 3.6.2020
Z: Jednatel
Úkol byl splněn, výbor MO byl dnes seznámen s textem dopisu, tento byl
schválen. Dopis bude odeslán na OÚ Jizbice k rukám paní starostky obce.

5. Připravit a podat žádost o dotaci 17.Podpora mimoprodukčních funkcí
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rybářských revírů.
T: 31.5.2020
Úkol byl splněn.

Z: Jednatel

Nové úkoly:
1. Zajistit účast na veřejném jednání v neděli 7.června 2020 u rybníka ve
Chlebích.
T: 7.6.2020
Účast: Předseda+hospodář

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

Schůze výboru ČRS z.s. MO Nymburk 3.června 2020

zapsal: Vetešník

Stránka 3

