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Zápis z výborové schůze MO ČRS v Jičíně, konané dne 06.05.2014

Přítomni: Štieber Jaroslav, Ing. Vik, Endrys, Bulíček, Řeháček,
Kobrle,MUDr. Šolc,Štieber Petr, Hušek,Vaníček,Dlouhý
Výbor projednal následující body:
1. Nákup ryb:
Výbor schválil nákup ryb, který byl realizován. Na rybník Marešák v Lužanech 700 kg
kapra K3. Do pstruhvé vody 130 kg pstruha duhového. Do Šibeňáku 700 kg kapra K1.
Candát dvouletý z Pelhřimova 130 kg vysazen“ ana partes aequales“, tj. stejným dílem
do sportovní vody-Dvorce ze dvou břehů a dále Radim,Dřevěnice a Kníže.
2. Stav techniky:
Výbor projednal současný stav nákladních vozidel, u AVIE bylo rozhodnuto operativně
dokoupit dvě pneumatiky a jen do září je platná technická prohlídka. Obnovovat se
nepředpokládá. Proto bylo jednomyslně rozhodnuto o realizaci nákupu vozidla do 3,5
tuny, sklápěčky, znovu nejlépe značka AVIA. K tomu obdrželi p.Novák a p.Hušek úkol,
nejpozději do září 2014 s pomocí internetu, nebo nabídky firem shora uvedené zajistit se
stropem předpokládané finanční částky do 200 tis. Kč.
3. Úhyn ryb:
V letošním roce došlo k masivnějšímu úhynu ryby v chovných i sportovních revírech
oproti minulosti. Výbor vede přesnou evidenci a škoda bude vyčíslena. Jedná se
jednoznačně o vliv počasí v zimě a jara téměř beze srážek apod. Výbor proto rozhodl
neprovádět diagnostiku složení vody nebo příčiny z těl uhynulých ryb.
4. Hostovské povolenky:
Začal prodej hostovských povolenek na obvyklých místech( např. v Jinolicích p.Hůla
v recepci autokempu). V této souvislosti vyvstala potřeba vyvolat jednání ohledně
zarybňovacího plánu v MO ČRS v Turnově , které zajistí předseda s jednatelem.
5. Rybářské závody:
Dne 10.05.2014-závody dětí-viz pozvánka, zajišťují p.Kobrle,Dlouhý.
Dne 17.05.2014 závody pro členy MO ČRS JC,-viz plakát- zajišťují p.Dlouhý,Šolc.
K tomu mj. pořadatel zabezpečí posekání trávy a křovin na hrázi rybníka Dvorce.
Pozn. : naše organizace obdržela rozhodnutí z Ministerstva zemědělství jako
oprávněného orgánu, k povolení vyjimky z denní doby lovu na již schválené termíny
dvoudenních závodů ve dnech 05.-06.07. a 16.-17.08.2014.
6. Nesrovnalost ve vyúčtování elektřiny na parcele:
Dozorčí komise do příští výborové schůze doloží, z jakého důvodu došlo
k sedminásobnému zvýšení odběru elektřiny na parcele.
7. Každý člen výboru do příští schůze předloží návrh zadávacích podmínek pro
firmu, která opraví komín, plechování a provede nátěr střechy klubovny.
Začátek schůze: 18.00 hod konec ve 20.15 hod.
Příští schůze výboru bude 12.06.2014

zapsal: Šolc

