Zápis z členské schůze MO ČRS v Jičíně, konané dne 25.09.2013 v kině

1. ing.Vik. zahájil schůzi a seznámil přítomné s programem.
Přítomno je 69 členů MO a 38 je omluveno.
2. Předseda organizace p. Štieber přednesl zprávu o činnosti výboru za uplynulé období
3. p. Novák přednesl zprávu o hospodaření v revíru a seznámil s plánem výlovů pro podzim 2013. Výlovy
se mohou posouvat z důvodu nedostatečného přítoku vody do rybníků a klimatických podmínek.
4. p. Štieber přednesl v zastoupení dílčí ekonomickou zprávu o hospodaření naší MO za rok 2013.
5. Diskuze : p.Novák

- upozornil na odnášení velkých kaprů
- vyzval členy,kteří dávají krmení pro ryby náhradou za brigádnické hodiny,
aby dodávali pouze kvalitní zrno
- požádal členy MO o šetrné zacházení s candátem při lovu
p.Ondráček - proč není předložen rozpočet na rok 2014
- kdy a kým byl projednán Rybářský řád
- kolik stála oprava chaty na Dvorcích a její využití
- proč není předložena cena povolenky pro rok 2014 ke schválení
- požaduje pořízení zvukového záznamu schůze
Odpověď – rybářský řád je přebírán z územního svazu + dodatky schválené čl.schůzí
- v září nelze předložit rozpočet ani cenu povolenek bez účetní uzávěrky,
předpokládaná cena povolenek bude jako v letošním roce
- oprava chaty na Dvorcích stála cca 50 000.- Kč
p.Novotný - při lovu a zakrmování se na Dvorcích používá lodička
- rybáři chytající na Dvorcích u chaty nejsou přítomni u prutů
- kdo povolil vrácení uloveného velkého sumce vodě
Odpověď – lodičky se nepoužívají – od jara plné vody,pokud ano- není důkazné foto
- v chatě se nevysedává,nebyl ani nikdo přistižen
- nakládání s ulovenou rybou je na uvážení každého rybáře, zda ji pustí
je jen jeho rozhodnutí – není co povolovat ani zakazovat
(nemusí se hned vše sež…..)
p.Ondráček – poděkoval za obsádku ryb na pstruhové vodě

6. ing.Vik v 18.20 hod. ukončil diskuzi i schůzi.

Začátek schůze v 16:45 hod.

konec v 18:30 hod.
zapsal Bulíček

