11/2016
Zápis z výborové schůze : Český rybářský svaz,z.s. Místní organizace Jičín, konané dne 24. 11.
2016
Přítomni: Štieber, Novák, Ing.Vik, Řeháček, Bulíček, Hušek, Kobrle, Endrys, Mgr.Císař, MUDr.
Šolc
Omluveni : Štieber ml., Dlouhý
(prezenční listina je přílohou zápisu)
Program schůze výboru:
1. Kontrola plnění úkolů ze schůzí výboru :
- prodej sumců byl realizován na Východočeský územní svaz do Hradce Králové
- jednání s vrakovištěm ohledně likvidace AVIE je bezpředmětné, neboť se přihlásil uchazeč o
koupi vozidla a tudíž se auto nebude likvidovat.
2. Rybářská stráž- hlásí se tři noví členové: pan Kolář Jan, nar. 26.05.1984, bytem Argonská 485,
pan Kvapil Petr, nar. 28.05.1956, bytem Valdice 165 a pan Tryzubský Jiří, nar. 23.04.1968, bytem
Kukulova 441. Jmenovaní si domluví lékařskou prohlídku na tel. 603773062.
3. Výlovy: z technických důvodů byly přeloženy na jaro 2017 výlovy v Dolním Lochově a na
revíru Hluboký. Byly realizovány výlovy na rybníku Obora a Zámeckém v Jičíněvsi,
kapr K4( 647 kg) dán do Dvorců, K3 225 kg na sádky a 880 ks kapra K2 na Šibeňák.
4. Brigádnická činnost : na schůzi výboru dne 15.12.2016 podá p. Řeháček zprávu o plnění
brigádní povinnosti v roce 2016. Předběžně se však jeví plnění brigádní povinnosti v roce 2016
velice špatně (vypadá to, jako by mělo splněno jen kolem 15 členů MO).
5. PLES: Tradiční rybářský ples má stanovený termín 28.01. 2017, místo je standardní, Kulturní
dům ve Valdicích. Dary do tomboly jako úhradu brigádnických hodin přijímá jen předseda
organizace.
6. Oprava čerpadla: výbor odsouhlasil nákup nového čerpadla (typu Nautila) do studně u
klubovny ve Dvorcích pro poruchu.
7. Nájemní smlouvy: povodí Labe upozornilo naši MO na končící termín nájemních smluv u 6-ti
vodních nádrží. Současně upozornilo, že pokud se nepůjde o revíry, budou vypsána výběrová
řízení na uzavření nových smluv.
8. Sdělení dozorčí komise: Mgr. Císař upozornil výbor MO na plnění usnesení z minulé členské
schůze.
9. Zpráva jednatele : Seznámil výbor s odeslanou a došlou poštou, zaplacenými fakturami,
s vyúčtováním elektrické energie na parcele. Bylo vypracováno stanovisko k realizaci akce –
oprava koryta Cidliny v prostoru u zahrady školky Máj v Jičíně, k opravě koryta Studénky
v Lužanech, stanovisko MO ke slovení Hlízy v roce 2017 a její odbahnění v roce 2018, o které
požádala obec Dřevěnice. Čtyři členové naší MO si objednali stříbrnou pamětní medaili.
10. Zprávy členů výboru - různé : stanoviskem dozorčí komise Východočeského Územního svazu
k dopisu člena naší MO ČRS,z.s. ze dne 2. 11.2016 se bude zabývat členská schůze.
Začátek schůze v 18:00 hod. Konec schůze ve 20:15 hod.
Příští schůze výboru: 15. 12. 2016 v 18:00 hod.
Zapsal: Šolc

