Usnesení z výborové schůze : 09/2017
Český rybářský svaz,z.s. Místní organizace Jičín, konané dne 26.10.2017

Přítomni: Štieber, Ing. Vik, Řeháček, Bulíček, Novák, Endrys,
Omluveni : MUDr. Šolc, Štieber ml., Kobrle, Hušek ml., Chrpa,
Předseda MO přivítal členy výboru a stanovil níže uvedený program
Program schůze:
1. Kontrola úkolů
2. Obec Dřevěnice – nájemní smlouva
3. Vodní nádrž Dvorce – odstranění náletu
4. Přihlášky nových členů
5. Výlov Valcha
6. Uzávěrka – brigádnické hodiny
7. Příprava plesu 2018
8. Zpráva jednatele
9. Ostatní.
1. Kontrola úkolů
Výbor konstatuje, úkoly zadané na minulé schůzi byly splněny.

2. Odbahnění rybníku Hlíza v Dřevěnici – nájemní smlouva
Odbahnění rybníka Hlíza v Dřevěnici je podle informace OÚ minimálně o rok
posunut. Jelikož nájemní smlouva končí letos k 31.12.2017, bylo požádáno o uzavření
smlouvy nové – do konce roku 2018 – kdy se předpokládá že bude odbahnění
zahájeno. Z toho důvodu nebude proveden výlov rybníka Hlíza v letošním roce.
3. Vodní nádrž Dvorce – odstranění náletu
OÚ Jičín požádal pan J. Rejfek o odstranění náletových dřevin na části hráze vodní nádrže ve
Dvorcích. Jelikož uvedenou vodní nádrž má naše MO v nájmu od OÚ jsme také účastníky
řízení. Na 31.10.2017 na 9,00 hod. je svolána schůzka se srazem na hrázi vodní nádrže.

4. K dnešnímu dni podali přihlášku tito noví adepti rybářského cechu :
Vích Pavel, Šárovcova Lhota čp. 86

Patřín Jaroslav, Lužany čp. 121
Dvořák Rostislav, Nová Ves
Kolář Jaromír, J.Š. Kubína 343, Jičín
Bark Zdeněk, Pražská 1276, Jičín
Rejman Lukáš, Šrámkova 426, Jičín

5. Informaci o výlovu Valchy přednesl předseda MO
Bylo vyloveno 230 q až 240 q. Ryby byly vysazeny do sportovních rybníků dle
zarybňovacích plánů.

6. Uzávěrka splněných brigádnických hodin za rok 2017 je k 15.11.2017 jako obvykle.

7. Příprava plesu Jičínských rybářů, který se uskuteční dne 20.1.2018 byla zahájena.

8. Výbor bere na vědomí informace a schvaluje doklady, které přednesl jednatel ( ukončení
prodeje krátkodobých povolenek a jejich vyúčtování, jednání na jezu v Řehči dne 10.11.2017,
proplacení faktur od ČEZ, pojištění chaty na Dvorcích, vyúčtování telefonů, úhrada násadové ryby
z Litomyšli, Chlumce a Kopidlna, úhrada pohonných hmot od CCS, předplatné časopisu
Rybářství).

9. Výzva k členské základně MO
Výbor opakovaně vyzývá členy MO, kteří mají skutečný zájem o chod organizace, mají
zkušenosti a znalosti z podobné činnosti, chtějí ve výboru pracovat, aby se přihlásili jako kandidáti
na doplnění výboru MO.

Začátek schůze v 18:00 hod. konec schůze ve 20:15 hod.
Příští schůze výboru: 30.11.2017 v 18:00 hod.

Zapsal: Vik

