Usnesení z výborové schůze : 04/2017
Český rybářský svaz, z.s. Místní organizace Jičín, konané dne 20. 04. 2017
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Řeháček, Bulíček, Kobrle, Endrys,MUDr. Šolc, Hušek ,Chrpa, Dlouhý
Omluveni : Štieber ml.
1.Nákup materiálu, zařízení :
Výbor konstatuje , že je potřebné nakoupit materiál a prostředky( zařízení) k zamezování událostí k úhynu ryb.
Pokračují jednání s firmami, znalci, pěstiteli ryb, aby nákup byl efektivní.
2. Jarní zarybnění:
Výbor souhlasí s dorybněním na Hádku 2100 ks K1. Na Šibeňák byla zakoupena násada K2 1400 ks z Lázní
Bělohradu a 3500 ks z Pelhřimova , na Lužany 3 q a Dřevěnice 2 q. Dále do pstruhového revíru nasazeno 1 qpstruh duhový.
4. Rybník Oborský :
Protože nebylo provedeno finanční vyrovnání s novým majitelem, výbor upozorňuje naše členy, aby na
rybníce Oborský nelovili.
5. Rybářské závody :
Organizací byli pověření p. Kobrle a p. Dlouhý . Dne 6.5. od 6,30 do 12,00 hod. se konají závody dětí na hrázi
rybníka Dvorce. Propozice jsou již na webových stránkách a ve vývěsce. Dne 13.5. se konají závody dospělých
na plavanou, týká se jen členů naší MO v době od 6.00 do 12.00 hod., s dvěma poločasy. Startovné a propozice
jsou na webu a ve vývěsce. Výbor souhlasí s nákupem cen ve stejné hodnotě jako vloni.
Event. non-stop kaprové závody se budou konat od 30.6. do 2.7. a sumcové nejspíše od 18. do 20.8.2017.
K tomu uloženo jednateli připravit potřebná povolení od kompetentních orgánů.
6. Stav techniky : Výbor souhlasí s řešením, že vozidlo AVIA bylo převedeno na jiného majitele.
7. Zprávy funkcionářů
Výbor bere na vědomí, že proběhlo školení na obsluhu agregátů a osvědčení získali p. Ondráček Milan , p.
Dlouhý Michal a p. Dlouhý Jaroslav. Na základě provedené inventury schválil likvidační komisi ve složení Bulíček,
Endrys, Šolc, ta bude konat podle platných norem.
Ing. Vik seznámil výbor s došlou a odeslanou poštou a stavem ve výrobě stříbrných pamětních medailí.
Začátek schůze v 18:00 hod. Konec schůze ve 20:15 hod. Příští schůze výboru: 25.05.2017 v 18:00 hod. Zapsal:
Šolc.

