Zápis z výroční členské schůze Českého rybářského svazu z.s.
Místní organizace Jičín
konané dne 11.2.2017 od 14.00 hod. v kulturním domě ve Valdicích
1. Schůzi zahájil jednatel MO Ing. Vik Václav, vzhledem k počtu členů
zapsaných na prezenční listině tj.-226, přerušil jednání na 15 minut. (členskou
základnu tvoří 578 členů)
2. Uctění památky zesnulých - řídící schůze Ing. Vik požádal členy o
povstání a minutu ticha k uctění památky zesnulých.
3. Byla navržena mandátová a návrhová komise
mandátová komise – Dlouhý M., Endrys V., Šolc .V.
návrhová komise – Císař M., Kobrle M., Šikýř P.
Nikdo z výboru ani pléna neměl k tomu námitek. Hlasování PRO 220
PROTI O, zdrželo se 6 členů.
4. P. Kobrle přednesl zprávu o kontrole usnesení z minulé členské schůze.
5. Předseda MO p. Štieber předložil zprávu o činnosti výboru a místní
organizace
6. Hospodář organizace p. Novák přednesl zprávu o hospodaření a návrh
kalkulace ceny povolenek pro rok 2017. Dále informaci o úlovcích,
vysvětlil výsledky výlovu na Šibeňáku a situaci ohledně chovu sumců
v revíru.
7. Ekonomická a účetní zpráva za rok 2016 –zpracovala ing. Zachovalovátento doklad přednesl předseda MO.
Dále byl předložen plénu návrh rozpočtu na rok 2017. Nikdo neměl
připomínek , hlasování 99 % PRO.
8. Místopředseda MO p. Bulíček seznámil členy spolku s návrhem plánu
práce na rok 2017 . Hlasování jednomyslně PRO.
9. Zprávu dozorčí komise přednesl Mgr. Císař M. Objasnil mj. i
pravomoci komise .
10. Diskuse: V diskusi vystoupili tito členové MO
Ing. Vik-vysvětlil postavení MO jako svéprávného spolku a možnosti kárného
dvoustupňového řízení

Hospodář pan Novák- doložil , že je nutno dodržovat zarybňovací řád, jinak
přijde naše MO o dekrety, dále vysvětlil, jak bude naloženo s přebytkem
tolstolobiků
Znovu- Hospodář Novák- jarní výlovy budou termínově i technicky složité,
prosí o hojnou účast brigádníků
Předseda Štieber- reagoval na průběh proběhlých rybářských závodů a rozhodl
se vyčkat s rozhodnutím o možnosti závodů v lovu sumců v roce 2017
Přítel M.Dudáš- prý není „velký kapr“ na Dvorcích- navrhuje snížit horní
míru kapra na 65cm , na to reaguje p. Bulíček, „ jsou odnešeny domů“, je
potřeba zvýšit bdělost rybářské stráže, dále na to reagují p. Hušek a
p.Pejřimovský, nic to nepřinese, je potřeba přichytit pytláky, bude v bližších
podmínkách lovu na rok 2017
p. Fulín- má připomínku k ponechání ušlechtilých ryb, to je ale v ryb. řádu
jednoznačně a bude to upřesněno v bližších podmínkách lovu pro rok 2017
p.Šolc- jen informativní sdělení, že průběh schůze není monitorován
p.Franc- stěžuje si na zadržení 20 brigádnických hodin
p. Chrpa-- to vysvětluje, že nedošlo k poškození člena
p. Vít S. – doporučuje všem používat podložku k šetrnému zacházení s ulovenou
rybou a to i improvizovaným způsobem(dětská vanička) a pokud byly sudy na
odpadky rušeny, každý si musí uklidit místo
Ing. Vik- seznámil členy s tím, že jim budou při vydání povolenek darovány
pamětní medaile a že si mohou požádat o výrobu této ve stříbře nebo zlaté. Dále
seznámil členy s historií MO- založena 15.02.1942.
Přednesl také nabídku na zájezd při příštím výlovu rybníku Rožmberk.
11. Občerstvení
12. Předání upomínkových předmětů u příležitosti životních jubileí – provedl
Dlouhý M.
13. Přítel Kobrle přednesl „Usnesení z výroční členské schůze“ – schváleno
jednomyslně
15. Závěr: Ing. Vik poděkoval členům za aktivní kultivovanou účast a popřál
hodně zdraví a úspěchů v životě i u vody .
Přítomno : 226

Zapsal: Šolc

členů

Omluveno : 46 členů

