ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 16.9. 2020
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Trunecký, Kemr Jakub, Kemr Václav, Rynekr a
Božek.
Omluven: Hrstka, Hrábek a Šimáně.
Za dozorčí komisi: Tykva.
Omluven: Semecký a Dvořák.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
· Předseda MO přivítal členy výboru MO. Přečetl písemnou zprávu od
Ing.Hrstky, ve které děkuje členům výboru a dobrovolníkům z řad členské
základny za pomoc při organizaci rybářských závodů „Rozloučení
s prázdninami 2020“. Závody proběhly na Remanenci za pěkného počasí a
slušné účasti ze strany rybářské mládeže. Výboru MO Nymburk děkuje za
finanční podporu této tradiční akce. Informace o průběhu závodů je na webu
MO a faceboku.
· Rybářské kroužky v Nymburce a Sadské jsou z důvodu covidu pozastaveny.
· Došlo k vykradení chaty u jezera v Sadské, vzniklá škoda je zejména na
straně nájemce, byly zcizeny zásoby potravin. Škoda na majetku MO byla
vyčíslena na cca 5000,-Kč (zámek,poškozená zárubeň a mříž). Chata je
pojištěná s naší spoluúčastí 5000,-Kč, z tohoto důvodu nebudeme pojistku u
pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s. uplatňovat a připojíme se k náhradě
škody k pachateli, pokud bude vypátrán a usvědčen. Opravy našeho majetku
budou zajištěny panem Kratochvílem.
· V úterý 15.9.2020 jsem s spolu s jednatelem navštívil velitele Poříčního oddílu
Policie ČR a oficiálně jsme požádali o součinnost při dozoru během snížení
vodní hladiny Labe mezi Nymburkem a Hradištkem. Policie v rámci své
činnosti bude zde provádět dohlídkovou činnost a zjištěné přestupky bude
oznamovat na OŽP Nymburk. Pokud budou přestupci členové ČRS z.s. zajistí
povolenky a bude informovat MO Nymburk. Připomínám že ve dnech
29.9.2020 až 30.11.2020 je na tomto úseku revíru 411 053 LABE 21 vyhlášen
hospodářem zákaz rybolovu.
· Děkuji Jakubu Kemrovi za vypracování informačních letáků k zákazu rybolovu,
tyto jsou na webu organizace a v informačních skříňkách MO v Nymburce a
Sadské.
Jednatel:
· Seznámil přítomné s došlou poštou.
Došlá pošta:
ČRS SÚS Praha: Materiály k územní konferenci ČRS SÚS 2020.
ČRS SÚS Praha: Formuláře k vyhodnocení prodeje členských známek, povolenek a
požadavkové formuláře na známky a povolenky pro rok 2021.
ČRS SÚS Praha: Informace – Dotace – pořízení vybavení z Operačního programu
rybářství 2020 – 18.výzva.
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ČRS SÚS Praha: Pozvánka na seminář Aplikace zákona č.99/2004 Sb. o rybářství
a prováděcí vyhlášky
·

V tomto podzimním kole nebudeme o nic žádat, zapojíme se v jarním kole žádostí
o dotaci kdy již budeme mít doklad o prodeji ryb z chovných rybníků. Naše žádost
bude směřovat na získání dotace na odbahnění a stavební úpravy chovného
rybníku na základně Sportovní 142 v Nymburce.

Hospodář:
·
Podzimní výlovy budou ukončeny k 31.10.2020, požaduji v měsíci září a říjnu
zvýšit krmné dávky.
· Je potřeba zakoupit nabíječku akumulátorů 12 – 24 V.
· Z prodeje povolenek na RMV je příjem 274 400,-Kč, brigády zaplatilo 175 členůpříjem 262 500,-Kč.
· Máme 870 dospělých členů, 100 dětí a 20 dorostenců.
Zástupce hospodáře:
· Na Zavadilce byl vyčištěn nezatrubněný odtok od chovného rybníka, za pomoci
zaměstnance OÚ Jizbice. Zatrubněná část bude zkontrolována po podzimním
výlovu.
· V sobotu 26.9.2020 od 10:00 proběhne školení členů rybářské stráže, hlavní bod
školení bude zajištění dohledu na revíru LABE 21 při snížení hladiny Labe.
· Zajistil jsem revizi komínů na základně Sportovní 142 a chatě v Sadské.
· Člen RS zadržel pytláky na RMV Velká Vala.
· Poptal jsem provedení zimní údržby Písteckého rybníka, jedná se o vyřezání
náletových dřevin. Po obdržení cenové nabídky budu výbor informovat.
Rynekr :
Závody na Remanenci proběhly v naprostém pořádku za dodržení hygienických
opatření.
· Je velký zájem o rybářské kroužky, vzhledem k současné situaci jsou ale
pozastaveny.
·

Božek :
· Upozornil na nutnost kontrol chovných rybníků.
Kemr Jakub:
· Náš facebok navštěvuje 660 hostů, anonymní příspěvky jsou odfiltrovány.
Předseda DK:
· Provedl vyúčtování nákladů na rekonstrukci chodníku na základně Sportovní
142.
· Získal jsem informaci o nákupech pevných šňůr a háčků osobami nepatřícími do
řad sportovních rybářů, jedná se o zahraniční agenturní zaměstnance ubytované
v Nymburce. Při školení členů RS je nanejvýš nutné na tuto skutečnost upozornit
a zvýšit dohled na revírech MO Nymburk.
Různé:
Trunecký:
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·

Požaduje zakoupit křovinořez pro sezonní údržbu Písteckého rybníka.

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: Byla podepsána nájemní smlouva s Městem Sadská, nájem za 1 ha
zatopeného pozemku byl stanoven rozsudkem Okresního soudu v Nymburce
ve výši 2900,-Kč/ha. SÚS ČRS bude na nájem přispívat částkou 2000,-Kč/ha.
Z většinových vlastníků zatopených pozemků zbývá firma BG Technik, právní
zástupce této firmy byl již osloven, ale do dnešního dne jsme neobdrželi žádné
stanovisko.
Jednání s minoritními vlastníky zatopených pozemků je složité, nerespektují zákaz
rybolovu a brání vstupu oprávněných osob na pozemky u vody.
Nové úkoly:
1. Vypracovat plán podzimních výlovů
T: 30.9.2020
Z: Hospodář
2. Zpracovat objednávky na povolenky a členské známky pro rok 2021.
T: stanovil SÚS
Z: Hospodář
3. Objednat termín hospodářského vyrovnání 2020.
T: 30.9.2020
Z: Jednatel
4. Zakoupit nabíječku akumulátorů 12-24 V.
T: 30.9.2020
Z: Jednatel

Příští schůze výboru se svolává na středu
30.září 2020, od 17:00 hod TESKO
V Nymburce 17. září 2020
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