Usnesení z výborové schůze 01/2018

Český rybářský svaz,z.s. Místní organizace Jičín, konané dne
25.01.2018 Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Řeháček,
Bulíček, Endrys, Kobrle, MUDr. Šolc, Mgr. Císař, Dlouhý, Hušek
Schůzi zahájil předseda MO, stanovil k projednání níže uvedený
program:
1. Výbor bere na vědomí jeho sdělení, že dne 22.12.2017
proběhl dobrým způsobem výdej vánočních kaprů.
2. Dále počátkem ledna proběhly inventarizace jednak
materiálu, dále pokladny a účetnictví, vše bez
nedostatků. Zprávy budou předneseny na VČS.
3. Ohlasy na rybářský ples 20.1.20l8 jsou většinou velmi
pozitivní, výbor děkuje všem, kteří se podíleli na
přípravě i provedení. Oproti minulým rokům bylo méně
účastníků z důvodu chřipkové epidemie.
4. Výbor obdržel žádost od dvou našich členů na kandidaturu
do výboru naší MO. Nově kandidují Charvát David a Seďa
Jiří.
5. Po projednávání kandidatury výboru odstupují ze
stávajících členů výboru Hušek Miloš, Chrpa Petr, Řeháček
Vladimír, MUDr. Šolc Václav, a Štieber Petr. Výbor těmto
odstupujícím členům děkuje za vykonanou práci pro naši MO
a přeje hodně zdraví, klidu a štěstí.
6. Výbor dále projednal materiály a přípravu na VČS, která
se koná 7.2.2018 v 16,30 v KD Valdice.
7. Navrhovaný program VČS je:
a) Zahájení
b) Volba komisí: mandátové, návrhové a volební
c) Kontrola plnění usnesení z minulé VČS
d) Zpráva o činnosti MO za období od poslední čl. schůze
e) Zpráva o hospodaření MO ČRS z.s.
f) Zpráva dozorčí komise
g) Zpráva mandátové komise
h) Volby (návrh kandidátů do nově voleného výboru:
1)Bulíček Petr,2)Dlouhý Michal,3)Kobrle
Miloslav,4)Novák Josef 5)Ing.Vik Václav, 6)Štieber
Jaroslav, nově kandidují 7)Charvát David, 8)Seďa Jiří.
i) Ocenění životních jubilantů
j) Občerstvení / kuřecí řízek, bramborový salát/
k) Vyhlášení výsledků voleb
l) Zpráva návrhové komise a návrh usnesení
m) Závěr

Návrh na složení mandátové komise:
Dlouhý, Endrys, Vaníček
Návrhové komise:
Mgr. Císař, Charvát, Kobrle
Volební komise:
MUDr. Šolc, Ing. Bubák, Černohlávek Miroslav, Hátle Ladislav,
Ing. Musil, Frýba Michal
Výbor stanovuje časový limit v diskusi k jedné otázce max. 2
min.
Doprava je zajištěna autobusem, svozová místa jsou stejná jako
na ples: tj. v 16.00 hod - Bunkr, dále Lidické náměstí, Na
Tobolce, Na Letné, Komenského náměstí, Lípy
8. Výbor projednal a řeší stavbu přístřešku na rybářské
parcele.
9. Do MO se hlásí jeden nový člen, Martin Louda. Výbor nemá
připomínek.
10. Výbor souhlasí s předloženou kalkulací ceny povolenky na
r.2018 na 1.600,- Kč,se základní brigádnickou povinností
20 hod. ročně a za neodpracovanou brigádnickou hodinu
úhradou 120, Kč. Letošní členská známka má hodnotu 500.Kč.
11.
Dále se výbor usnesl o zákazu lovu dravce na Radimi
v r.2018 a 2019!

Začátek schůze v 18:00 hod.
Konec schůze ve 20:15 hod.
Příští schůze výboru: 15.02.2018 v 18:00 hod.

Zapsal: Šolc

