Český rybářský svaz, z.s. Místní organizace Jičín

Usnesení z výborové schůze 03/2018 ze dne 29.03.2018

Přítomni: Štieber, Bulíček, Vik, Kobrle, Charvát, Endrys,
Omluveni: Novák, Seďa, Dlouhý,

1. – Výřez náletových dřevin na rybníku Dvorce: práce dle v termínu dle dohody splněny.
Hráz rybníka vyřezána a uklizena, velké poděkování všem, kdo se na výřezu podílel. Za
odvedenou práci osobně poděkoval i spolumajitel vedlejšího pozemku.
2. – Předání funkce pokladníka: do funkce pokladníka byla jednohlasně svolen a následně
ustanoven p. Karel Roudný z Robous. Je třeba zajistit podpisové právo a změnu razítka, což
zajistí jednatel p. Vik.
3 – Kooptace nového člena výboru: do výboru byl jednohlasně zvolen a následně kooptován
p. Karel Roudný z Robous. Ustanovení do výboru bude předloženo členům MO na nejbližší
výroční schůzi.
4 – Výdej povolenek a členských známek: v počtu 6-ti termínů proběhl prodej členských
známek a povolení k lovu („povolenek“). Ačkoli došlo k navýšení počtu prodejních dnů, stále
nemá splněnou členskou povinnost 38 členů. Povinnost uhradit členský příspěvek (členskou
známku), je do konce měsíce dubna.
5 – Školení nových členů: dne 22.03.2018 proběhlo školení nových členů, po splnění
veškerých potřebných podmínek pro přijetí, bylo přijato 10 nových členů, z nichž jsou dvě
ženy.
6 – Krmení pro chovné rybníky: z Agro Slatiny, kdy se jednalo o ječmen v celkové váze 270 q.
Z uvedeného množství bylo 160 q uskladněno na hrázi rybníka Valcha a 110q bylo
uskladněno na parcele.
7 – Kontrola rybníků: předseda p. Štieber společně s novým hospodářem p. Seďou, provedli
fyzickou kontrolu rybníků. Z kontroly vyplývá pro všechny patrony rybníků, aby zajistili
cestou brigády, úklid kolem rybníků.
8 – Výlov Staré Místo: na 07.04.2018 je naplánován výlov rybníka Staré Místo. Přípravy
zajistí hospodář p. Novák.

9 – Změna v době lovu: informace ke změně doby lovu od 01.04.2018, v souladu s vyhláškou
č. 25/2018 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o
rybníkářství, výkonurybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Dochází ke
změně doby lovu, která je upravena tak, že od začátku měsíce duben do konce měsíce září je
povolen lov v době od 04.00 hod. do 24.00 hod. a od začátku měsíce říjen do konce měsíce
březen je povolen lov v době od 05.00 hod. do 22.00 hod., který platí pouze na
mimopstruhových revírech.
10 – Rybářské závody: dětské rybářské závody se budou konat dne 05.05.2018 v době od
07.00 hod. do 11.00 hod. na rybníku Dvorce. Závody a ceny zajistí p. Kobrle a p. Charvát,
který dále připraví propozice k závodům. Propozice a pozvánka bude vyvěšena na
internetových stránkách MO, což zajistí p. Šikýř. Startovné je zdarma.
Rybářské závody pro dospělé se budou konat dne 26.05.2018 v době od 06.00 hod. do 12.00
hod. na rybníku Dvorce. Závody a ceny zajistí p. Dlouhý a p. Charvát, který dále připraví
propozice k závodům. Propozice a pozvánka bude vyvěšeny na internetových stránkách MO.
Kaprová závody se budou konat v termínu od 05.07.2018 do 07.07.2018 na rybníku Dvorce.
O výjimku z doby lovu zažádá na ministerstvu zemědělství p. Vik. Závody zajistí p. Šikýř a p.
Charvát, kteří dále připraví propozice k závodům.
Sumcové závody se budou konat v termínu 10.08.2018 do 12.08.2018 na rybníku Dvorce. O
výjimku z doby lovu zažádá na ministerstvu zemědělství p. Vik. Závody zajistí p. Bulíček a p.
Šikýř, kteří dále připraví propozice k závodům.
Přihlášky na kaprové a sumcové závody se budou moci zasílat na internetovou schránku MO
ČRS Jičín: rybar.jicin@centrum.cz. Bližší informace k závodům budou vyvěšeny na
internetových stránkách MO v sekci „závody“, kde budou zveřejněny i propozice.
11 – Výdej povolenek na rybářské chatě: dne 07.04. a 05.05.2018 bude na rybářské chatě u
rybníka Dvorce v době 08.00 do 09.00 hod. možnost zakoupení povolení k lovu
(„povolenek“). Za výdej je odpovědný hospodář p. Novák. V případě zájmu si každý musí sám
zajistit potřebné podklady k tomuto vydání, což je uhrazení potřebných složenek u
pokladníka, zakoupení členské známky a potvrzení o splnění brigádnické povinnosti.
12 – Úklid parcely: je třeba provést celkový úklid, odklizení pneumatik, sudů a dřeva zde
uskladněného. Za úklid odpovídá p. Dlouhý. Termín brigády bude upřesněn.
13 – Nákladní vozidlo: okamžité zajištění opravy nepojízdného nákladního vozidla, které je
odstavené u rybníka Dvorce. Opravu zajistí hospodář p. Novák.
14 – Ustanovení patrona na rybníku Němeček: byl navrhnut patron na rybník Němeček
v Jinolicích, kdy byl navržen p. Hruška Jaroslav z Jinolic. S navrhovaným patronem
jednohlasně přítomní členi výboru souhlasili.

15 – Přístřešek na parcele: celou věc si převzal p. Vik. Zajistí zachování stavby, tak aby bylo
možné v jejím využívání pokračovat. Veškerá dokumentace je připravena.
16 – Kárné řízení: Výboru MO, bylo doručeno odvolání osoby Karban Jaroslav ve věci
kárného řízení před dozorčí komisí. Proti rozhodnutí dozorčí komice se p. Karban řádně
odvolal. O odvolání, bylo samostatně rozhodnuto.
17 – Vypuštění jezové zdrže v obci Milíčevec: byla doručena písemná žádost od Povodí Labe,
kde žádají o stanovisko k vypuštění jezové zdrže v obci Milíčeves v termínu od 01.06. do
30.06.2018 v rozsahu 1 týdne, kdy dojde k opravě zdrže. Přesný termín opravy bude včas
písemně zaslán 14 dní předem, k případnému odlovení rybí osádky. Výbor s tímto souhlasí a
zašle souhlas k provedení vypuštění, který zpracuje p. Vik.

Začátek schůze v 18.00 hod.
Konec schůze v 20.10 hod.
Příští výborová schůze se bude konat 26.04.2018 od 18.00 hod.

Zpracoval: Charvát David

