USNESENÍ volební členské schůze (VČS) ČRS z.s., MO Jičín,
konané dne 7.2.2018 v kulturním domě ve Valdicích
1. Členská schůze schvaluje:
- zprávu o činnosti výboru MO za rok 2017
- zprávu o hospodaření MO za rok 2017
- účetní uzávěrku MO za rok 2017
- rozpočet MO na r. 2018
- plán práce MO na r. 2018
- nově schválené bližší podmínky lovu na revírech MO a to:
 -ruší se omezení ponechání si jednoho kapra na rybníku Kníže(možno
ponechat si 2 ks kapra - ostatní dle bližších podmínek lovu,platí jen pro rok
2018)
 pro rybník RADIM - zákaz lovu dravců (t.j. zákaz lovu na rybičku a přívlačí)
a zákaz lovu na živočišnou nástrahu pro rok 2018 a 2019
 lovná míra okouna říčního se stanovuje na 25 cm
-cena brigádnické hodiny na 120 Kč od 2018
- pro vedoucí rybářských kroužků za vedení rybářského kroužku Roční povolenku k lovu
ryb na MP vodách zdarma – trvale
 návrh výboru - pozastavit prodej a výdej povolenky pro p. Novotného Jiřího do vyřešení
jeho trestního podání na statutární zástupce MO Jičín , z.s.

-výsledky voleb
2.Členská schůze bere na vědomí:
 zprávu dozorčí komise za r. 2017
 cenu povolenky - roční místní 1 600 Kč


3.Členská schůze volí výbor a dozorčí komisy:
a)výbor MO ČRS , z.s. , ve složení Štieber Jaroslav (211 hl.), Seďa Jiří (211 hl.)
Novák Josef (210 hl.), Charvát David (210 hl.) , Dlouhý Michal (209 hl.),
Vik Václav Ing. (207 hl.), Kobrle Miloslav (216 hl.) , Bulíček Petr (191 hl.)
b) dozorčí komise MO ČRS ,z.s., ve složení Císař Michal Mgr. (215 hl.),
Vacek Jiří Mgr. (214 hl.) , Endrys Václav (191 hl.)
4. Členská schůze ukládá výboru MO pro r. 2018:
- řídit se plánem práce pro r. 2018,
- informovat členy MO o plnění usnesení VČS,
- zajistit podzimní výlovy,
- uskutečnit školení nových členů,
- kontrolovat hospodaření MO a plnění plánu práce,
- zajistit provedení inventury HIM, NHIM a pokladny alespoň 1x ročně,

Ve Valdicích dne:

7.2.2018

Členové návrhové komise:

David Charvát
Mgr. Michal Císař

………………………………………………
……………………………………………

Miroslav Kobrle ……………………………………………

USNESENÍ volební členské schůze (VČS) ČRS z.s., MO Jičín,
konané dne 7.2.2018 v kulturním domě ve Valdicích
Přílohy:
Plán práce MO na r. 2018
Rozpočet na r. 2018
Zpráva o činnosti výboru MO za r. 2017
Účetní uzávěrka 2017
Zpráva o hospodaření 2017
Zpráva dozorčí komise za r. 2017
Zpráva mandátové komise
Zpráva návrhové komise

Členové návrhové komise:

David Charvát
Mgr. Michal Císař

………………………………………………
……………………………………………

Miroslav Kobrle ……………………………………………

