Zápis
z členské schůze Českého rybářského svazu,
Místní organizace v Jičíně
konané 4. 2. 2015 v kulturním domě ve Valdicích

1) Jednání členské schůze zahájil jednatel MO ČRS Václav Vik. Přivítal přítomné a protože schůze
nebyla schopná se usnášet, odložil její další průběh o 15 minut. Po této době schůze pokračovala.
2) Vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku zesnulých členů MO v uplynulém roce.
3) Přednesl program členské schůze, vyzval přítomné k případnému doplnění programu a nechal o něm
hlasovat. K programu schůze nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen.
4) Byla provedena volba mandátové komise. Komise byla jednomyslně zvolena.
5) Byla provedena volba návrhové komise. Komise byla jednomyslně zvolena.
6) Dále p. Vik seznámil s počty přítomných. Přítomno 181 členů a omluveno 90. Z účasti je vidět jaký
je zájem členů o dění v organizaci. Organizace čítá 559 členů.
7) P. Kobrle Miroslav provedl kontrolu usnesení z minulé členské schůze. Mimo dvou bodů bylo usnesení
splněno. Byla to cena kalkulace povolenek a zřízení archivu v klubovně ve Dvorcích.
Cenu povolenek nelze vykalkulovat před uzávěrkou hospodaření minulého roku. Archiv
nemohl být zřízen z důvodu stavebních prací na klubovně. Připomínky ke zprávě nebyly.
8) Předseda MO ČRS Jaroslav Štieber přednesl zprávu o činnosti výboru a chodu naší organizace, za
období od poslední členské schůze. Dále pak členy seznámil s cenami povolenek pro rok 2015.
9) Hospodář MO ČRS Josef Novák přednesl zprávu hospodáře v níž seznámil s úlovkovostí za rok 2014
a zarybněním pro rok 2015.
10) Zprávu o hospodaření MO ČRS a účetní uzávěrku přednesl v zastoupení předseda MO ČRS Jaroslav
Štieber.
11) Plán práce a návrh rozpočtu MO ČRS na rok 2015 přednesl Václav Vik..
12) Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda Karel Vaníček.
13) P. Dlouhý předal dary k životním výročím.
14) Diskuse:
 p.Vik seznámil přítomné s některými body jednání XV. republikového sjezdu ČRS.
 P. Ondráček Jiří vznáší dotaz k dopracování archivu, zlepšení zápisů ze schůzí, spotřebě
elektrické energie, zápisu stavby sádek na Dvorcích do katastru nemovitostí, pravidla užívání
klubovny ve Dvorcích, mimořádná odměna pro řidiče za mnoho hodin odpracovaných na
dopravě a rozvozu krmení. Dále pak poděkoval všem patronům za dosažené hospodářské
výsledky v roce 2014 na chovných rybnících.
 Na otázky odpovídá p.Vik. Archiv nebyl zřízen z důvodu stavebních prací na klubovně;
zapisovatel není přítomen, aby se mohl k zápisům vyjádřit; spotřeba elektřiny se pravidelně
každý měsíc kontroluje a zapisuje. Díky tomu byla objevena závada na kabelu za garáží a vada
na mrazničce; zápis sádek do katastru nemovitostí se řeší spolu MÚ Jičín – vlastníkem











pozemků pod sádkami (do srpna 2015 nebyla legislativa pro zápis z důvodu, že na sádky se
nepohlíželo jako na stavbu z hlediska stavebního zákona). Pravidla pro provoz klubovny jsou
vypracovány.
P. Špína Jiří hovoří o anonymním dopisu, který vznikl po rybářských závodech.
Na obsah dopisu, jeho rozeslání a nepochopitelný důvod jeho vzniku, odpvídá p.Vik a p.
Štieber.
P. Štieber děkuje p.Chymkovi za fotodokumentaci z dění naší MO a kronikářům za vedení
kroniky.
P.Vik seznamuje s oznamovací povinností o změně důležitých dat jako je změna bydliště
apod. Tento problém bude řešen při výdeji povolenek malým dotazníkem.
P. Vik pak reaguje na dopisy zasílané výboru po internetu, že nejsou pro výbor závazné.
Veškeré požadavky, připomínky, řešení nedostatků a další problémy, které členskou základnu
tíží je třeba zasílat písemně na adresu naší MO. Požadavky uvedené na internetu jsou jistě
podmětné, výbor však na ně nebude odpovídat.
P.Císař Michal, informuje o zákazu zajíždění na pozemky u rybníků, které k tomuto nejsou
určené. Jedná se o porušování rybářského řádu. Dále čte diskusní příspěvek a návrh do
usnesení za p.Fialu, který ho o to požádal. Návrh obsahuje zákaz chovu sumce na
hospodářských rybnících, kde působí škody na rybí obsádce. O tomto návrhu dává hlasovat.
Zákaz chovu sumce na hospodářských rybnících byl hlasováním schválen a bude dán do
usnesení. Jako další bylo hlasování o snížení horní míry kapra na 65cm, toto nebylo schváleno.
Zůstává míra 70cm. Nakonec se hlasovalo o mimořádné odměně pro p.Rechtorise a p.Podávku
za dovoz krmení. Tato mimořádná odměna byla schválena.
p. Vik ukončil diskusi.

15) P.Císař seznamuje s usnesením z členské schůze a dává o něm hlasovat. Usnesení bylo schváleno a
přijato.
16) P.Vik poděkoval všem za účast, popřál mnoho rybářských úspěchů v tomto roce a schůzi
ukončil.

zapsal Řeháček

