08/2015
Zápis z výborové schůze MO ČRS z.s. Jičín , konané dne 22.10.2015
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Endrys, Chrpa, Bulíček, Vaníček, Řeháček, Kobrle,
MUDr. Šolc, Hušek, ( prezenční listina uložena u zapisovatele)
Omluven: Štieber ml.- nemocen
V úvodu vystoupil předseda MO, který stanovil 13 bodů, které je nutné projednat, program
schůze byl jednomyslně přijat- viz dále:
1.Kontrola plnění úkolů z minulého výboru
2.Zpráva z výlovu u p.Smolíka-vyúčtování práce při výlovu
3.Zpráva o stavu financí
4.Kontrola plnění usnesení z VČS ze dne 4.2.2015
5.Kontrola plnění plánu práce na rok 2015
6.Zpráva vedoucího kroužku práce s mládeží
7.Zpráva o hospodaření na pstruhových vodách
8.Zpráva o stavu dopravních prostředků (AVIA, PV3S)
9.Výlovy rybníků v roce 2015
10. Příprava plesu rybářů v lednu 2015
11.Zprávy funkcionářů( jednatel, hospodář, pokladník)
12.Různé
13. Diskuse

l. Kontrola úkolů z minulého zápisu- bez závad. Dopis p. Ondráčkovi byl předán, znovu
reagoval dalším dopisem a osobně s ním jednal předseda a jednatel.
2. Předseda přednesl zprávu o vyúčtování výlovu p. Smolíka. Jednalo se o mimořádnou
situaci k záchraně ryb při nedostatku vody. O takové situaci může rozhodnout
statutární orgán( např. hospodář operativně) a dodatečně informuje výbor, což bylo
provedeno. Do Dvorců bylo dáno 100 ks K4, na Valchu 400 ks K3 a 20 kg lína. Režie
a práce uhrazeny našim členům za darované ryby.
3. Předseda informoval výbor o stavu financí na účtech u KB a ČS. Výbor MO schválil
provedení převodu ze skončeného měnového prémiového vkladu vedeného u ČS na
běžný účet č. 11039541/0100 u KB. Provedením finanční operace byli pověřeni
statutární zástupci MO.
4. Byla provedena kontrola usnesení z VČS ze dne 4.2.2015. Informujeme členskou
základnu, že na výroční schůzi bude vysvětleno, co je evidence, archivace a skartace
tiskovin.
5. Výbor konstatuje průběžné splnění plánu práce na rok 2015.
6. Vedoucí kroužku mládeže p. Kobrle přednesl svoji zprávu o činnosti. Pro velký zájem
dětí o kroužek bylo nutné je rozdělit do dvou skupina tak se koná každý týden. Výbor
děkuje vedoucím p.Kobrlemu a p.Charvátovi za obětavou práci s mládeží.
7. Hospodář p.Novák přednesl zprávu o hospodaření na pstruhových vodách.

8. Byla přednesena zpráva o stavu našich dopravních prostředků (AVIA, Praga V3S).
AVIA je neopravitelná, nepojízdná, neprovozuschopná, výbor rozhodl o likvidaci,
zrušení vozidla. P. Hušek na příštím výboru doloží možnosti a návrhy na nákup
podobného staršího vozidla (nejspíše sklápěčky)
9. Výlovy rybníků za současného stavu počasí výbor výlovy nedoporučuje. Pokud dojde
ke změně počasí, bude neprodleně členská základna informována.
10. Výbor byl seznámen s přípravou plesu rybářů, který se koná 23. 01. 2016 v KD ve
Valdicích. Je možné si připravovat hodnotné ceny do tomboly.
11. Pokladník ve své zprávě seznámil přítomné s příjmy a výdaji za uplynulé období od
minulé schůze výboru. Hospodář doložil končící platnost dekretů na sportovní vody
(leden 2016). P. Řeháček upozornil na uzávěrku brigádnické činnosti, tj. do 15. 11.
2015. Hospodář dokládá, že je možné ještě odpracovat brigády, práce je připravenamá mobil 603452812. Přihlášku za člena ČRS MO Jičín si podal p. Čapek Jaroslav,
Jičín.
12. Různé: Jednatel Ing. Vik informoval výbor MO o došlé a odeslané poště- faktury, o
výběrovém řízení na prodej pozemku a stavby v Dolním Lochově, o žádosti Povodí
Labe s.p.o stanovisko k požadavku nenapouštět MVN Bonda-Radim v roce 2016
z důvodu odbahnění. Dále jednatel doložil, že doporučenou poštou byl výboru doručen
dopis přítele p. Fialy. Protože se jedná o stále stejný dopis- bude řešen na VČS.
Výborem byl opakovaně schválen provozní řád klubovny ve Dvorcích. Jednatelem
byli opakovaně členové výboru upozorněni na změnu, o kterou jsme požádali
v souladu s novým občanským zákoníkem- původně občasné sdružení- nyní zapsaný
spolek. Tato situace je platná od června 2016, chybou zapisovatele nebyla členská
základna včas informována. Výbor schválil nákup spotřebního materiálu (kabáty 5ks,
boty 4 ks apod.) v částce 19.527 Kč. Výbor na základě lékařského nálezu netrvá na
splnění brigádnické činnosti u p.Jebavého.
13. Diskuse. Oprava, chyba v minulém zápisu, správně je rybník Žabík, chybně uvedeno
Žabich.
Začátek schůze 18.00 hod.
Konec
20.00 hod.
Příští schůze výboru: 26.11.2015
Zapsal: Šolc

