07/2014
Zápis z výborové schůze MO ČRS v Jičíně, konané dne 28.08.2014
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Bulíček, Řeháček, Kobrle,MUDr. Šolc,
Hušek, Vaníček, Endrys
Byla provedena kontrola zápisu 06/2014 z minulé výborové schůze – bez připomínek
Dále byly projednány následující body:
1. Členská schůze MO ČRS Jičín
se bude konat v úterý dne 30.09.2014 od 16.30 hod.,
místo konání : Biograf Český ráj
Výbor se obrací na členy MO, aby svojí účastí na chůzi prokázali svůj zájem o
organizaci i svůj koníček.
Jako obvykle se bude projednávat organizace výlovů, ale především hospodaření
MO od výroční schůze.
2. Výbor rozhodl provádět měsíčně kontrolu spotřeby elektrické energie na parcele
a klubovně. Kontrolou byl pověřen od 01.09.2014 místopředseda MO.
Ke každému prvnímu dni v měsíci bude odečítat a zapisovat stav elektroměrů.
V případě, že budou na uvedených lokalitách prováděny práce s větším odběrem
energie, budou rovněž tyto zvýšené odběry zapisovány do evidenčního sešitu.
3. Novými členy naší organizace se chtějí stát : z Těšína u Železnice p. Ondřej
Samko a z Valdic p. D. Puš a p. Martin Rais.
Výbor tyto přihlášky a převod bere na vědomí, eviduje a v únoru 2015 vyzve
jmenované k přijímacímu řízení.
3. Předběžné termíny výlovů chovných rybníků jsou tyto:
18.10.
VALCHA
02.11.
Dolní Lochov, Samšina
25.10.
ŠIBEŇÁK
08.11.
Hluboký
01.11.
HÁDEK
4. Ve schválených termínech se uskutečnily plánované nonstop rybářské závody
v lovu kaprů a sumců.
Lovu kaprů se zúčastnilo 21 týmů, lovu sumců 15 rybářů.
Výsledky a úlovky jsou na webových stránkách.
5. Při pochůzce a kontrole našeho revíru byla zjištěna nedovolená manipulace s
vodou na Doubravickém potoce ( v prostoru kamenolomu Doubravice ). O této
situaci jsme informovali MÚ Jičín (Odbor životního prostředí).
Dle informace z MÚ Jičín, celá záležitost byla předána k vyřízení na KÚ Hradec
Králové (Odbor životního prostředí).
Příští schůze výboru se koná 25.09.2014 v 18.00 hod.
Začátek schůze: 18.00 hod konec ve 20.00 hod.
zapsal: Šolc

