Zápis z výroční členské schůze MO ČRS v Jičíně
konané dne 8.2.2012 v KD ve Valdicích
1. Schůzi zahájil p. Ing. Vik. Přivítal přítomné a vyzval je k uctění památky zesnulých členů minutou
ticha. Dále přednesl program schůze:
1. Zahájení p. Ing. V. Vik
Uctění památky zesnulých – 1 min. ticha
2. Volba mandátové a návrhové komise:
mandátová komise – p. Endrys, p. Endrys ml., p. Vaníček,
návrhová komise – p. Kobrle, p. Bulíček, p. Císař
3.
Kontrola usnesení z minulé VČS – p. Kobrle
4.
Zpráva o činnosti výboru a místní organizace – p. Štieber
5.
Zpráva hospodáře organizace – p. Novák
6.
Ekonomická a účetní zpráva – p. Štieber
7.
Zpráva dozorčí komise – p. Vaníček Karel
8.
Plán práce na rok 2011 – p. Bulíček
9.
Předání upomínkových předmětů u příležitosti životních jubileí – p. Dlouhý
10.
Diskuse
11.
Usnesení – p. Kobrle
12.
Závěr
 Schůze hlasováním navržený program schválila
2) Členy mandátové komise byli zvoleni pánové - p. Endrys, p. Endrys ml., p. Vaníček,
Členy návrhové komise byli zvoleni pánové - p. Kobrle, p. Bulíček, p. Císař
3) Kontrolu usnesení z minulé VČS přednesl p. Kobrle.
4) Mandátová komise seznámila s účastí na VČS. Přítomno 203členů, omluveno 81 členů
a 252 členů nepřítomno.
5) Zprávu o činnosti výboru přednesl předseda p. Štieber. Seznámil členy s prací výboru a cenami
povolenek pro rok 2012.
6) Zprávu hospodáře přednesl hospodář místní organizace p. Novák. Seznámil přítomné s úlovkovostí
a průběhem výlovů. Zarybněním sportovních a hospodářských rybníků.
7) Ekonomickou a účetní zprávu přednesl p. Štieber.
8) Zprávu dozorčí komise přednesl p. Vaníček.
9) Plán práce na rok 2012 přenesl p. Bulíček.
10) P. Dlouhý předal dary k životním výročím.
11)Diskuse:
P. Štieber, předseda naší MO poděkoval všem členům, kteří svojí prací přispívají k dobrému chodu naší MO.
Dále vyzval kritiky, kteří se pouze anonymně projevují na internetových stránkách aby zde svoje příspěvky
obhájili.
P. Novák se vyjadřuje k chovu lína v naší MO v minulosti a kolik se ho v minulém roce vysadilo. Pokračuje o
chovu, životních podmínkách a možnosti toho, že by jeseter dokázal lovit ryby jako potravu. Jeseter je z větší
části vychytaný, našly se kolem rybníku ve Dvorcích na několika místech části těl ulovených a zabitých
jeseterů. Dále promluvil o chovu sumce, a proč byl vysazen na rybník Valcha.
P. ing. Vik seznámil s pojmem co je to rybník v právních předpisech a uvedl, jak funguje systém nájmů
z rybníků.
Na dotaz o pěstování okouna odpovídá p. Novák. Okoun je přislíben, jestli bude, zakoupí se a vysadí.
P. Štieber uvádí důvod pro úpravu cen povolenek.
12) P. ing. Vik diskuzi ukončil.
13)Návrh na usnesení přečetl p. Kobrle. Toto bylo v předneseném znění schváleno.
14)Poté ing.Vik poděkoval všem za účast, popřál mnoho úspěchů v tomto roce a schůzi ukončil.
Účast: 203 přítomno, 81 omluveno

zapsal Řeháček

