Zápis z členské schůze MO ČRS v Jičíně, konané dne 30.10.2014

Schůzi zahájil jednatel Ing. Vik, přivítal přítomné, nepožadoval doklad mandátové komise o počtu
přítomných , neboť pohledem bylo patrné, že nejsme schopni přijmout usnesení pro malou účast a
přerušil jednání na 15 minut, poté bylo pokračováno.
Dále předložil návrh programu.
a-zpráva mandátové komise( od dokladu upuštěno)
b-vystoupení předsedy MO o činnosti od výroční členské schůze
c-zpráva hospodáře organizace
d- zpráva ekonoma
e- diskuse
f- závěr
Bylo hlasováno, nikdo z výboru ani členů neměl k navrženému programu připomínky, aklamací byl
jednohlasně vysloven s navrženým programem souhlas.

b- P. Štieber vystoupil s velmi kvalitním hodnotícím materiálem, seznámil členy, že výbor se sešel ve
zmíněném období 8x, řešil vždy nejdůležitější úkoly ve prospěch naší organizace, závěry byly vždy včas na
webových stránkách a ve vývěsce. Pro nesplnění povinností opustilo naši MO 17 rybářů, bylo přijato 9.
T.č. je v MO ČRS Jičín 552 členů nad 16 let věku. Dále se zabýval otázkou zakrmování, na třech
lokalitách bylo k zakrmení použito 170 tun pivovarského mláta a uskutečněno 71 jízd . Kladně hodnotil
rybářské závody( výsledky jsou na webu). Černou tečkou za nimi je dopis adresovaný zahrádkáři na
Odbor životního prostředí MÚ v Jičíně, že lovící nedodržovali hygienické normy, což je vykonstruované a
nepravdivé tvrzení. V závěru apeloval na aktivní účast členů při všech plánovaných akcích . Novým
patronem v Dolním Lochově je p.Ondráček , na Šibeňáku končí pan Matovčík, vyzval členy k návrhům
pro nástupce.
c- P. Novák seznámil členskou základnu s termíny a organizací podzimních výlovů. Začíná se na rybníku
Valcha 18.10…. dále 25.10 . Hádek, 28.10.Oborák, 01.11. Samšina, Lochov, 02.11. Kamenice,
08.11.Hluboký, 09.11.Obora.termíny se mírně liší od zápisu z výboru, důležité je, že hájení je do 02.11.15
včetně. Letos bylo rozhodnuto nelovit Šibeňák pro nedostatek vody na přítoku a předpokladu maximální
váhy kapra do 0,7 kg. Dále se s politováním vyjádřil na adresu neznámých“ rybářů“ ??, kdy při své
kontrolní činností v lokalitě Dvorce zjistil uchovávání kapra nad 70 cm ve vaku, nebo kapra fixovaného ke
břehu přes skřele . Seznámil členy s letošním velkým jarním úhynem ryb a jeho příčinou.
d- Ekonom nebyl na schůzi přítomen, v zastoupení přednesl zprávu předseda organizace, ale
vzhledem k tomu , že údaje nejsou plně vypovídající( uzávěrka k dokladu byla v srpnu), sdělil, že
přesné údaje budou poskytnuty členské základně na výroční schůzi v únoru 2015. Pozitivně
hodnotil příjmy z plesu.
e-

V diskusi vystoupilo 5 členů organizace, s praktickými dotazy, výborem odpovězeno, že ceny
povolenek pro rok 2015 zůstanou na stejné úrovni, řešil se námi nezaviněný nedostatek v
zarybnění v lokalitě Jinolice a zejména otázka funkčnosti této schůze, která má každoročně
nízkou účast a nejde přijímat usnesení. Stav se vyřeší po celostátní konferenci ČRS, novými
stanovami a uplatněním nového Zákoníku práce s možností, aby naše organizace přešla na
Spolek..

f-

Závěrem poděkoval hospodář všem členům za účast,vyzval je k aktivní práci na výlovech, které
končí až uložením techniky a materiálu na parcele.

zapsal: Šolc

