ZÁPIS
z výborové schůze ČRS MO Nymburk, konané dne 9.12. 2020
Přítomni: Dvořák, Vetešník, Strnad, Hrstka, Trunecký, Kemr Jakub, Kemr Václav,
Rynekr a Božek.
Omluven: Hrábek a Šimáně.
Za dozorčí komisi: Dvořák.
Omluven: Semecký a Tykva.
Hosté : 0
Průběh jednání :
Jednání výboru zahájil předseda MO.
·
Dnešní schůzi výboru MO Nymburk lze považovat za mimořádnou, musí
probíhat v režimu povolených opatření pro shromažďování osob v uzavřeném
prostoru. Z tohoto důvodu je přítomno pouze 10 osob a žádám přítomné o
dodržování stanovených zásad bezpečného chování v době probíhající pandemie
COVIDU 19.
·
Podal informaci o místním šetření na koupališti v obci Zavadilka, svoláno
z podmětu OÚ Zavadilka. Při vypouštění Jívového rybníka došlo k zaplavení
obecního pozemku znečištění přilehlého koupaliště. Na místě jednání přítomna
starostka obce, nájemce koupaliště, za MO Nymburk předseda, jednatel, hospodář a
Ing.Kemr. V místě nehody je Stračí potok veden betonovým potrubím pod terénem a
zřejmě vlivem neprůchodnosti potrubí voda vyvěrala ve spojích potrubí do
zatravněného prostoru před bazénem. Pozemek je ve vlastnictví Obce Zavadilka.
Starostka obce bude kontaktovat Povodí Labe s.p. zda by byla možnost spolupráce
při zprůchodnění potrubí. Zatrubněný úsek Stračího potoka v areálu koupaliště je
dlouhý cca 85 metrů. Zástupci MO Nymburk přislíbili pomoc formou brigádní
výpomoci při vyčištění a dezinfekci koupaliště, financování přeložky potrubí
s vybudováním revizních šachet ale nelze zajistit z prostředků MO Nymburk. Podle
míst kde voda vyvěrala na volný terén lze zhruba odhadnout kde je potrubí částečně
zneprůchodněno. Jednání bylo ukončeno s tím, že starostka obce podá informaci o
jednání s Povodím Labe s.p.
·
Vzhledem k těžko odhadnutelné situaci v souvislosti s pandemií nebudeme
v roce 2021 organizovat Rybářský ples.
·
Prodej povolenek bude probíhat za dodržení aktuelních bezpečnostních
opatření vyhlášených vládou ČR.
Jednatel:
·
Z neznámých důvodů bylo nemožné se přihlásit do datové schránky MO, proto
jsem obnovil přístupové údaje na České poště s.p. a datová schránka je již
v provozu.
·
Ve středu 2.prosince 2020 jsem s Ing.Kemrem jednal se starostkou obce
Krchleby ve věci užívání tůně u Všechlap kterou využíváme jako chovný rybník.
Tůň je v majetku Obce Krchleby a ani jedna strana nedohledala nájemní smlouvu,
z tohoto důvodu obec vypíše výběrové řízení na pronájem. Užitkovost tohoto
rybochovného zařízení je minimální z důvodu nedostatku vody a eroze břehů.
Starostce obce jsme naznačili, že případný neúspěch při výběrovém řízení, do
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kterého nebudeme vstupovat s vysokou finanční nabídkou nebude znamenat pro MO
Nymburk žádnou katastrofou při chovu ryb.
·

Seznámil přítomné s došlou poštou.
Došlá pošta:
Poslední výborová schůze byla 30.9.2020, k dnešnímu datu bylo přijato a do
knihy došlé pošty zapsáno celkem 21 položek, výbor byl s touto došlou poštou
seznámen, dokumenty, faktury atd. byly předány k vyřízení.

Hospodář:
· Předal rozpis prodejních dnů povolenek pro rok 2021, prodej bude probíhat tak
jak uvedl předseda MO.
Zástupce hospodáře:
· Vznesl dotaz zda proběhlo jednání s majitelem pozemků u Písteckého rybníka,
kde je zapotřebí technikou Povodí Labe s.p. odstranit spadlé stromy do vody.
Odpověď: Jednání zatím neproběhlo.
Ing.Hrstka:
· Představil vytištěné nástěnné kalendáře, budou využity k propagaci MO Nymburk,
pro členy výboru možno získat za 200,-Kč.
· Připravuji tisk kalendářů pro naši rybářskou mládež.
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. Zpracovat objednávky na povolenky a členské známky pro rok 2021.
T: stanovil SÚS
Z: Hospodář
Úkol byl splněn.
4. Objednat termín hospodářského vyrovnání 2020.
T: 30.9.2020
Z: Jednatel
Nesplněno
Nový termín : 14.10.2020
Úkol byl splněn, hospodářské vyrovnání úspěšně proběhlo 10.11.2020.
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Příští schůze výboru se svolává na středu
6.ledna 2021, od 17:00 hod TESKO
V Nymburce 14.12. 2020
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