
Zápis ze schůze VMO ze dne 1.3.2019 17.00 hod. 

Přítomni: 

David Šandor,  Petr Šlechta, Václav Dudek, Tomáš Knespl, Aleš Mráz, Roman Jiřičný, Josef Jech + 

David Ečer, předseda DK 

Informace ohledně dotací SIZIF – žádost je možno podat v době od  2.4.2019 do 26.4.2019 – zaslány 

materiály k zpracování dotace. 

1. Odeslán souhlas s poskytnutím části revíru na Český rybářský svaz  - Pohár Krále Jiřího 2019, 

dále byly zpracovány a dotčeným orgánům předány příslušné žádosti na povolení. 

2. Dne 6.2.2019  - převzata faktura  za ples  ve výši 44.000,- Kč – předáno účetní k proplacení. 

3. Dne  6.2. 2019 byla na žádost MO udělena výjimka MZe ČR na 24 hod – Lov NONSTOP na 

závody  - jarní závod a Kaprmaraton 2019. 

4. 7.2.2019  došlo k podpisu smlouvy na nákup pozemků a vodní plochy na jezeru I., kdy se 

MO stala vlastníkem 1/12 pozemků 5012/15 a 5012/16 v k.ú. a obci Poděbrady, dne 

14.2.2019 jednatel podal na KÚ Nymburk návrh na vklad vlastnického práva. 

5. 13.2.2019 bylo provedeno ze strany MěÚ Poděbrady a Povodí Labe za účasti MO Poděbrady 

místní šetření v úseku přítoku do Polabeckého ramene  v zájmu MO o vyčištění úseku 

6. Dne 13.2.2019 doručena  faktura za právní služby JUDr. R. – předáno účetní k proplacení.  

7. Dne 13.12.2019 – Rozeslány žádosti o nacenění  výroby oken a dveří  na chatu – spol.  Okna 

EU, Plastic All, Svět Oken , Okna Ečer, po doručení nabídek vyšla nejvýhodněji nabídka Okna 

Ečer, výbor souhlasí a zmocňuje předsedu k podpisu smlouvy se spol. Okna Ečer.  

8. U SÚS vyžádáno stanovisko k převodkám členů a přestupů do jiných MO. 

9. Oslovena spol. Banner na dodání oblečení pro RS a vzorky oblečení převzaty dne 21.2.2019 

k vyzkoušení členů RS.  

10. Výbor MO využije nabídky SÚS ČRS a nechá zřídit jednu emailovou schránku pro 

komunikaci ve tvaru podebrady@mocrs.cz. 

11. Ze strany SÚS došla informace o školení vedoucích letních táborů. Dále doručena informace, 

že pro rok 2019 SÚS organizaci neposkytuje medikované krmení. 

12. Ze strany OŽP Poděbrady předána informace ohledně podzimního úhynu ryb na revíru 

411054 tok Labe, u Soutoku jsou prameny Poděbradky, hromadí se pode dnem plyn, který 

jednou za čas ve větším množství pronikne do toku Labe a připraví vodu o kyslík, MO bylo 

požádáno o spolupráci při vysledování přesného místa plynové kapsy – předáno RS. 

13. Na základě osobní žádosti pana R.K. VMO navrhuje OŽP Kolín zrušení ustanovení člena RS. Na 

základě dlouhodobého neplnění povinností člena RS pana L.Š. VMO navrhuje OŽP Poděbrady 

zrušení ustanovení člena RS. VMO zmocňuje předsedu a hospodáře ke komunikaci 

s příslušnými úřady s předáním návrhů.  

14. VMO schválil nákup oděvních součástek pro všechny členy RS, a to tričko RS, bunda Falta, 

vesta Forrest, nášivky člena RS. Vše zajistí spol. Banner z kolekce pro ČRS. 

15. VMO schválil uveřejňování zápisů z jednání výboru na webových stránkách MO. 

16. Dle příslušných předpisů platných pro výkon člena RS musí každý člen RS předat do konce 

dubna 2019 „potvrzení o zdravotní způsobilosti“. Všichni členové RS toto potvrzení předají 

předsedovi MO, který zajistí hromadné odevzdání na příslušných správních úřadech dle 

místa bydliště člena RS.   

 

 

Zapsal: Petr Šlechta, jednatel 

mailto:podebrady@mocrs.cz


 

 

  

 


