Usnesení z výborové schůze 10/2017
Český rybářský svaz,z.s. Místní organizace Jičín, konané dne 30.11.2017
Přítomni: Štieber, Ing. Vik, Řeháček, Bulíček, Novák, Endrys, Kobrle, Dlouhý, Chrpa
Omluveni : MUDr. Šolc, Štieber ml., Hušek ml.,
Předseda MO přivítal členy výboru a stanovil níže uvedený program
Program schůze :
1. Kontrola úkolů
2. Vodní nádrž Dvorce – odstranění náletu
3. Nákup ryb
4. Rozbor vody a ryb
5. Změna vyhlášky pro výdej rybářských lístků
6. Odevzdání letošních úlovkových lístků
7. Výdej vánočních kaprů
8. Příprava plesu 2018
9. Zpráva jednatele
10. Ostatní.
1. Kontrola úkolů
Výbor konstatuje, úkoly zadané na minulé schůzi byly splněny.
2. Vodní nádrž Dvorce – odstranění náletu
Dne 31.10.2017 se sešli zástupci MÚ Jičín, pan Rejfek a zástupci MO Jičín, na hrázi vodní
nádrže Dvorce. O schůzku požádal pan Rejfek. Po vyjasnění požadavku pana Rejfka,
zástupci MO ČRS přislíbili odstranění náletových dřevin, které zasahují na pozemek pana
Rejfka.
3. Nákup ryb
V měsíci říjenu a listopadu byly zakoupeny ryby za účelem doplnění rybářských revírů. Bylo
zakoupeno – candát, lín, bílá ryba. Ryby byly vysazeny do nádrží Radim, Kníže, Hádek.
4. Rozbor vody a ryb
Výbor rozhodl provést rozbory vody a ryb v revírech MO, kde dochází k úhynu ryb ( Dvorce,
Jinolice, Kníže).
5. Změna vyhlášky pro výdej rybářských lístků
Výbor MO upozorňuje členskou základnu na změnu vyhlášky pro výdej státních rybářských
lístků ( 336/2017 Sb., Vyhláška ze dne 10. října 2017 ).
6. Odevzdání letošních úlovkových lístků
Vyplněné úlovkové lístky na rok 2017 odevzdají členové MO proti potvrzení do členské
legitimace na těchto místech
Prodejna rybářských potřeb Parys ( za masokombinátem ul. Průmyslová 1292).
Prodejna rybářských potřeb Miřetínský ( Čelakovského ul.) klubovna Dvorce
u hospodáře MO – Sedličky
Termín pro pstruhové 15.12.2017
Termín pro mimopstruhové 15.1.2017

7. Výdej vánočních kaprů se uskuteční 22.12.2017 od 12,00 do 14,30 hod. na sádkách ve Dvorcích, pro
všechny členy MO, kteří splnili podmínky pro toto ocenění.
8. Příprava plesu Jičínských rybářů, který se uskuteční dne 20.1.2018 pokračuje.
9. Výbor bere na vědomí informace a schvaluje doklady, které přednesl jednatel ( prověrka
hospodaření MO za rok 2017 byla provedena na ÚS v Hradci Králové dne 27.11.2017 – bez
připomínek, na Českou policii do Náchoda bylo odesláno stanovisko výboru MO, bylo provedeno
vyúčtování telefonů, výbor byl seznámen s jednáním na jezu v Řehči ohledně nakládání
s povrchovými vodami, členům výboru byly předány rybářské řády na rok 2018 a 2019, po schválení
byly předány k zaplacení faktury – vyúčtování z prověrky, úhrada polévky z výlovu Valchy, úhrada
pohonných hmot od CCS, dodávka candáta z Pelhřimova a dodávka štiky z rybářství Litomyšl.
10. 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 20:30 hod.
Příští schůze výboru: 14.12.2017 v 18:00 hod.

Zapsal: Vik

