01/2015

Zápis z výborové schůze MO ČRS v Jičíně, konané dne 16.01.2015
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Bulíček, Řeháček, Kobrle, Hušek, Vaníček,
Endrys, Chrpa, Císař, MUDr.Šolc
Byly projednány následující body: nejprve byla provedena kontrola úkolů
z minulého zápisu-bez závad, kromě bodu 7- viz dále
1. Výbor se zabýval přestupkem pana Karbuly/bod 7 minulé schůze/. Vrací
rozhodnutí dozorčí komisi k přepracování dle Stanov. Pan Karbula bude
o tom písemně seznámen.
2. Doprava autobusem na rybářský ples bude organizována ze známých
nástupních míst v časech: 18.15, 18,45,19,15 hod., nazpět v 01.30,
02.00, 02.30 a 03.10 hod.
3. Termíny akcí: výroční členská schůze 04.02.2015-17.00 hod.
výborová schůze 05.03.15 v 18.00 hod.
Školení nových členů 12.03.15 od 17.00 hod
Výdej povolenek: únor: 12.,17.,19.,25.,26.
od 16.30 do 18.30 hod na MÚ
4. Výbor projednal plán práce, návrh rozpočtu na rok 2015 a přípravu
výroční členské schůze s tímto programem:
1) Zahájení
2) Uctění památky zesnulých členů MO
3)Volba mandátové a návrhové komise
4) Kontrola usnesení z minulé VČS (p.Kobrle)
5) Zpráva o činnosti výboru a MO - předseda MO p.Štieber
6) Zpráva hospodáře organizace - p.Novák
7) Ekonomická a účetní zpráva - ekonomka p.Zachovalová
8) Návrh rozpočtu a plánu práce MO na rok 2015 - p.Bulíček
9) Zpráva dozorčí komise - p.Vaníček
10) Předání cen u příležitosti životních jubileí - p.Dlouhý
11) Diskuse 12) Usnesení z výroční členské schůze - p.Kobrle
13) Závěr
V průběhu schůze bude podáváno občerstvení.
Podávání alkoholických nápojů (kromě piva) není během schůze povoleno a
nebude prodáváno.

5. Členové výboru jednomyslně rozhodli zůstat u firmy ČEZ jako
dodavatele elektrické energie.
6. Výbor schválil nákup čističky WAP k údržbě vozidel a návrh p.Řeháčka
k osobnímu převzetí povinností řidiče a k provozu PV3S.
7. Výbor projednal cenu povolenek na rok 2015 s přihlédnutím k
hospodářskému výsledku roku 2014 a dospěl k závěru, že cena
povolenky se i pro sezónu 2015 nebude měnit.
8. Děkujeme všem členům, že v určeném termínu na stanovených
místech odevzdali povolenky za rok 2014 se zápisem úlovků.
Zapsal: Šolc
Začátek schůze 17.00,konec 19.30 hod.

Příští schůze výboru: 05.03.2015 v 18.00 hod.

