Usnesení z výborové schůze : 05/2017
Český rybářský svaz,z.s. Místní organizace Jičín, konané dne 25.05.2017
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Řeháček, Bulíček, Dlouhý, Kobrle, Endrys,MUDr. Šolc ,Chrpa,
Omluveni : Štieber ml. -nemocen
1.Opravy : střecha- Dolní Lochov ,vozidlo DAF
Výbor projednal nabídková řízení na opravu střechy stavby v lokalitě Dolní Dochov a podle
poptávky firem rozhodne o nejefektivnějším řešení.
Výbor schválil opravu palivového čerpadla na vozidlo DAF.
2: Závody:
Výbor konstatuje dobrou organizaci i úroveň proběhlých rybářských závodů a vyslovuje
poděkování p. Kobrlemu a Dlouhému. Výsledky jsou na webových stránkách.
3: Jednání o stavu spodní vody na Dvorcích:
Dne 06. 05. 2017 proběhlo jednání na vodní nádrži Dvorce o možnosti regulovat spodní vodu. O
toto požádal zástupce osadníků zadní části chatové oblasti p. Chramosta. Zápis o tom je ve vývěsce
naší MO. Byli přítomni za MO p. Štieber, p. Novák. P. Bulíček, p. ing. Vik, p.Cerman, za povodí Labe
Ing. Sutner a za žadatele p. Chramosta, p. Šulc a p. Ondráček. Dohodnutá snížená hladina o 5 cm
úpravou prkna na požeráku bude provedena po skončení rozmnožování vodních živočichů v nádrži.
4. Vyřazení materiálu:
Výbor souhlasí s předloženými dokumenty p. Bulíčkem a schvaluje vyřazení poškozeného nebo
nepotřebného materiálu- podrobný zápis o tom uložen podle platných norem.
5. Označení rybníků: Výbor ukládá patronům označit rybníky cedulemi s číslem revíru a výměrou.
6. Příprava členské základny MO
Výbor vyzývá členy MO, kteří mají skutečný zájem o bezvadný chod organizace, aby projevili včas
zájem a doložili svoje profesní zkušenosti k doplnění výboru počátkem roku 2018.
7. Zprávy funkcionářů
Ing. Vik seznámil výbor s došlou a odeslanou poštou a stavem ve výrobě stříbrných pamětních
medailí. Dále se stavem k výjimkám pro rybářské závody. Žádost o dotaci na MÚ pro rybářské
kroužky byla zamítnuta. Řeší se nové nájemní smlouvy pro Češov a Jičíněves. Od vlastníků
pozemků pod rybníkem Oborský došlo k finančnímu vyrovnání za rybí obsádku.
Začátek schůze v 18:00 hod. Konec schůze ve 20:15 hod. Příští schůze výboru: 22.06.2017 v 18:00
hod. Zapsal: Šolc.

