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Zápis z výborové schůze ČRS z.s. MO v Jičíně, konané dne 14.01.2016
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Endrys, Vaníček, Řeháček, MUDr. Šolc, Chrpa,
Dlouhý ,Kobrle, Hušek, omluven Štieber ml., (prezenční listina tvoří přílohu zápisu)
Program schůze výboru :
Stanovil jej předseda MO, nikdo program nedoplnil.
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola plnění úkolů
Příprava plesu a VČS
Návrh finančního rozpočtu a schválení odměn
Žádosti o přijetí do MO
Zprávy funkcionářů(předseda, jednatel, hospodář, etc.)
Diskuse

1. Kontrola plnění úkolů :
Vzhledem k tomu, že v době konání schůze ještě nejsou zpracovány definitivní účetní a
ekonomické rozbory, kalkulaci a schválení ceny povolenek provede hospodář s výborem dne
28.01.2016
2. Příprava plesu a výroční členské schůze:
Ples je organizačně a materiálně připraven .
Svozový autobus v dále uvedených časech a zastávkách bude organizován takto:

18,15 h., 18,45 h. a 19,15 hod.,
První stanoviště Bunkr,
další zastávky Lidické nám., Na Tobolce, Na Letné, Komenského n. a Lípy.
Návrat z plesu je v časech 01,30 h., 02,30 h. a 03,15 hod.
Na VČS je stanoveno místo a termín :Kulturní dům Valdice, dne 10.02.2016 v 17.00
hod. Výbor určil teze pro jednotlivé členy ke zpracovatelským úkolům a složení
mandátové a návrhové komise. Svozový autobus má čas odjezdu v 16.15 hod. od
Bunkru, další zastávky jsou stejné jako na ples, občerstvení je zajištěno, trvá zákaz
podávání tvrdého alkoholu.
3.
Návrh finančního rozpočtu pro r. 2016 a stanovení odměn:
Rozpočet bude připraven dne 28.1.2016 a bude předložen ke schválení členům na VČS.
Výbor opakovaně projednal funkční požitky členů výboru v počtu brigádnických hodin a jsou
stanoveny takto:
předseda 300, jednatel 300, místopředseda 250, hospodář 350, zástupce hospodáře 200,
skladník 200 hodin.
4.
Žádosti o přijetí do MO:
Byly podány tyto žádosti: p. Šimek Roman, Robousy 110 , p. Bartoš Gustav, Šibeňák 890,
Jičín, p. Ulvr Jakub, M. Koněva, Jičín, p. Kubišta Petr, Ohařice 22, p. Domašínský Daniel,
Na Jihu 157, Jičín.

5. Zprávy funkcionářů:
PředsedaMO doložil, že o zproštění brigádnické povinnosti ze zdravotních důvodů požádali
p. Jebavý, p. Egert, p. Pokorný Jiří, p. Jenka Petr. Výbor s tímto souhlasí.
Počínaje r. 2016 budou žadatelé o zproštění brigád ze zdravotních důvodů zasílat potřebnou
dokumentaci buď poštou nebo osobně na adresu:MUDr. Václav Šolc, Argonská 466, Jičín
(tel.603773062).
Dále seznámil výbor s dopisem p. Veverky Ladislava, který z osobních důvodů končí jako
prodejce povolenek v Dřevěnicích i jako rybářská stráž. Přečetl další dopis p. Ondráčka
z 12.1.2016, obsah bude projednán na VČS.
Jednatel seznámil výbor s došlou a odeslanou poštou, bylo zaplaceno nájemné za rybník
Žabík, po naplánovaných pracech bude nejspíše napouštěn rybník Bonda v Radimi
1.11.2016. Dále proběhlo vyúčtování telefonních poplatků, vyúčtování spolupráce
s organizací v Turnově ohledně Jinolických rybníků. Předal hospodáři organizace klíče od
koupeného objektu v Dolním Lochově.
Předseda MO stanovil termíny, čas a místo placení členských známek a výdeje povolenek:
16.02., 18.02., 25.02., 01.03., 03.03. 2016, vždy od 16.15. do 18.00 hod., MÚ Jičín
6.

Diskuse: bez závažných sdělení

Začátek schůze -18.00 hod. Konec schůze- 20.15 hod.
Příští schůze výboru:28.01. 2016 v 18.00 hod.-zapsal Šolc

