06//2016

Zápis z výborové schůze : Český rybářský svaz z.s. Místní organizace Jičín,
konané dne 26. 5. 2016
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Řeháček, Kobrle, Bulíček , Endrys, Mgr. Císař
MUDr. Šolc, Hušek (prezenční listina tvoří přílohu zápisu) –omluven Štieber ml.
Program schůze výboru:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Zpráva o parcele
3. Vyhodnocení proběhlých závodů
4. Příprava 24 hodinových závodů
5. Doplnění dozorčí komise
6. Přestupek p. Karbana
7. Případ p.Novotného
8. Nesplnění členské povinnosti
9. Zprávy funkcionářů
1. Byla provedena kontrola plnění úkolů.
2. P.Bulíček předložil výboru dvě zprávy, které svědčí o tom, že situace v evidenci materiálu a
pořádku na parcele není dobrá. Výbor s tímto souhlasí, již byly zahájeny brigádnické práce, např.
na přístřešku. Výbor jednoznačně konstatuje, že se srubem poblíž klubovny na Dvorcích nemá
naše MO nic společného. Naopak do evidence je potřebné zavzít např. maringotku apod.
Přílohou toho zápisu je přesná evidence majetku MO(stavby, pozemky, vodní nádrže), kterou
zpracoval ing. Vik.
3. Závody dětí i dospělých proběhly ve stanovených termínech s relativně dobrou účastí, byly
organizačně i materiálně solidně zajištěny. Za to výbor děkuje p. Kobrlemu a Dlouhému.
Výsledky závodů jsou ve vývěsce i na webových stránkách.
4. Závody v lovu kaprů dvojic a dále sumců proběhnou v plánovaných termínech.( kapr 24 hodin
1. – 3. 7.2016 a sumec 24 hodin 19. - 21. 8.2016. ).Systém přihlašování na kaprové a sumcové
závody je formou SMS zprávy na tel. 776730205, nebo na mailovou adresu
kaprovezavody@seznam.cz. Uzavírka přihlášek na kaprové závody je v pátek 24.06.2016, kde
v 18.00 hod. proběhne na Dvorcích prezentace a rozdělení závodníků.
Nebyl přijat návrh p. Šolce o změně pravidel v manipulaci s ulovenými sumci. Závody proběhnou
podle propozic, které jsou na webových stránkách.
5. Novým členem je Mgr. Jiří Vacek. Předsedou dozorčí komise je zvolen Mgr. Císař Michal.
6. Dozorčí komisi byl předán k řešení přestupek přítele Karbana.
7. Výbor na základě doporučení dozorčí komise anuluje vyslovenou důtku.
8. V předminulém minulém zápisu ,bod 10 ,jsou uvedeni členové, kteří nezaplatili členskou
známku. Kdo nestihl termín do 30.04.2016, je z naší MO vyřazen.
9. Ing. Vik informoval výbor o odeslané a došlé poště, zaplacení faktur atd. Výbor schválil
faktury za nákup násadových ryb do revírů.
Začátek schůze v 18:00 hod. Konec schůze ve 20:00 hod.
Příští schůze výboru: 30. 6. 2016 v 18:00hod.
Zapsal :Šolc

