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Český rybářský svaz z.s. Místní organizace Jičín,
Zápis z výborové schůze konané dne 21. 4. 2016
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Řeháček, Kobrle, Bulíček , Chrpa , Endrys, Dlouhý
Štieber ml., MUDr. Šolc, (prezenční listina tvoří přílohu zápisu)
Program schůze výboru:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Rybářská stráž
3. Informace o výlovech: Obora, Staré Místo, Samšina
4. Dřevěnice – patron rybníka
5. Doplnění dozorčí komise
6. Závody
7. Ustanovení komise na kontrolu skladu a parcely
8. Nesplnění členské povinnosti
9. Zprávy funkcionářů
1. Byla provedena kontrola plnění úkolů.
2. Z osobních nebo zdravotních důvodů odstoupilo od rybářské stráže 7 členů, zůstává jich 18.
Nově se hlásí přítel Tryzubský Jiří a přítel Kvapil Petr, výbor proti tomu nemá námitek, mohou
být kooptováni po splnění předepsaných náležitostí.
3. Ve stanovaných termínech proběhly výlovy na shora uvedený vodních nádržích. Z Obory dáno
na Dvorce 126 ks kapra K3-4 a 65 štik o délce cca 50 cm, ze Starého Místa na Dvorce dáno 160
ks kapra K3-4, 8 kusů amura A4 a 50 ks štik cca 45 cm. Do Lužan se dalo 200 kg karase.
4. Na výkon funkce patrona v Dřevěnicích se nabídl Ing. Suttner, výbor s tímto souhlasí.
5. Dne 20.04.2016 proběhlo jednání dozorčí komise, o tom ústně informoval p. Endrys. Novým
členem je Mgr. Jiří Vacek. Výbor požaduje o jednání písemný záznam.
6. Termíny rybářských závodů v roce 2016 : mládež - 7. 5. 2016, dospělí 14.05.2016
kapr 24 hodin 1. – 3. 7.2016 a sumec 24 hodin 19. - 21. 8.2016. Výbor zajistil potřebná povolení.
Závody v květnu organizačně zajistí p.Kobrle a p. Dlouhý. Výbor stanovil finanční částku na
ceny ve stejné výši jako pro rok 2015.
7. Na základě podnětu p. Dlouhého a předsedy MO byla ustanovena komise ve složení p.Bulíček,
p. Endrys, p. Šolc, která dne 28.04. provede podrobnou kontrolu ve skladu a na parcele s cílem
navodit zlepšení v uskladnění nepotřebného materiálu na venkovní ploše. Na příštím výboru o
tom podá písemnou zprávu.
8. V minulém zápisu ,bod 10 ,jsou uvedeni členové, kteří nezaplatili členskou známku. Tato
možnost ještě trvá, ale jen do 30.04.2016.
9. Ing. Vik informoval výbor o odeslané a došlé poště, zaplacení faktur atd. Dále přečetl
stanovisko z Územního svazu o projednání záležitosti p.Novotného. Závěr je, že řešení je plně
v kompetenci naší MO a dozorčí komise, které byl dopis předán.
Začátek schůze v 18:00 hod. Konec schůze ve 20:00 hod.
Příští schůze výboru: 26. 5. 2016 v 18:00hod.
Zapsal :Šolc

