Zápis z výborové schůze ČRS z.s. MO v Jičíně, konané dne
26.11.2015
09/2015

Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Endrys, , Bulíček, Vaníček, Řeháček, Kobrle,MUDr. Šolc,
Hušek, omluven Štieber ml.(prezenční listina tvoří přílohu zápisu)
Program schůze výboru.
Na začátku jej navrhl předseda MO, nikdo program nedoplnil.
l. Kontrola nesplněných úkolů
2.Brigádní povinnost
3.Příprava rybářského plesu 23.01.2016
4.Vracení úlomkových lístků
5.Zprávy funkcionářů( jednatel, hospodář, pokladník etc.)
6.Diskuse
7.Různé
8. Závěr.
1 .Kontrola nesplněných úkolů - bez závad- je vypořádána otázka převodu účtů v bankách
a p. Hušek doložil možnost vyřazení a likvidace AVIE u firmy v Nechanicích. Výbor zvažuje
jeho návrhy k nákupu odpovídajícího nového vozidla před plánovanými jarními výlovy.
2 .Brigádní povinnost: Plnění bylo uzavřeno k 15.11. dle předchozího rozhodnutí, dne
03.12.2015 bude provedeno vyhodnocení odpracovaných hodin a proveden návrh na odměny
za odpracované hodiny. Každoroční výdej vánočních kaprů za brigádnickou činnost z důvodu
nekonání výlovů odpadá, nicméně bude zohledněn.
3 .Organizačně je ples připraven dobře. Bude prováděn svoz účastníků autobusem, plán
nástupních míst a časů bude včas vydán. Předprodej lístků řeší výhradně předseda MO od
20.12.2015( tel. ..739035947)
4.
Vracení úlovkových lístků je stanoveno na třech místech: prodejny rybářských potřeb:
Parys, Miřetínský a u hospodáře. Ssebou mít členský průkaz je povinností.
5 Zprávy funkcionářů: Předseda: výroční členská schůze se koná ve Valdicích dne
10.02.2016 v 17.00 hod. Navrhl tři mimořádné finanční odměny pro p. Řeháčka, Kobrleho a
Charváta, toto výbor schválil. Jednatel: seznámil výbor s došlou a odeslanou poštou, důležitá
informace je, že rybník Bonda zůstane v roce 2016 vypuštěn z důvodů plánovaných prací.
Byla prodloužena platnost manipulačního řádu pro rybník Hluboký. Hospodář: z důvodů
nepříznivého počasí budou výlovy organizovány na jaře 2016 po rozmrznutí. Hájení bude
určeno operativně.
6. Diskuse:
Předseda dozorčí komise seznámil členy výboru se zněním dopisu p.
Ondráčka a způsobem, jak odpoví.
7.
Různé: Zapisovatel MO doložil, že existuje reálná možnost, navrhnout vyloučení ze
spolku takového člena, který soustavně poškozuje jeho jméno, nebo vystupuje a jedná
neoprávněně jejím jménem apod.
8 . Závěr: Výbor přeje všem členům hezké prožití vánočních svátků.
Začátek schůze -18.00 hod.
Konec schůze- 20.00 hod.
Příští schůze výboru:14.01. 2016 v 18.00 hod.
Zapsal: Šolc

