Český rybářský svaz, z.s. Místní organizace Jičín

Usnesení z výborové schůze 06/2018 ze dne 28.06.2018
Přítomni: Štieber, Bulíček, Vik, Kobrle, Charvát, Seďa, Roudný, Dlouhý,
Omluveni: Novák,
Hosté: Řeháček.

1. Nákup notebooku a tiskárny pro dozorčí komisy MO: na podkladě žádosti
DS MO Jičín byl schválen nákup notebooku a tiskárny pro její jednání, nákupem
byl pověřen předseda MO, který vybavení předá v co nejkratší době.
2. Kompenzace úklidu uhynulých ryb: patroni rybníků a členové MO, kteří se
jistou mírou podíleli na úklidu uhynulých ryb, budou pozváni na následující
výbor, kde jim bude předána odměna za mimořádné brigádnické hodiny.
3. Nákladní vozidlo DAF: bylo rozhodnuto o celkové revizi nákladního vozidla
DAF, kdy na podkladě této zprávy bude projednáno, jakým způsobem výbor do
budoucna s tímto vozidlem naloží. Zajištění této revize byl pověřen p. Řeháček.
4. Zajištění dřevěné konstrukce do kontejneru: byl vznesen požadavek na
vyhotovení dřevěné konstrukce do plechového kontejneru z důvodů lepší
manipulace s plechovými nádržemi během výlovů. Dále bylo zažádáno o nová
prkna do sádek. Výrobou a realizací byl pověřen p. Dlouhý.
5. Vyhodnocení odebraných vzorků z rybníku Dvorce: dle předešlé žádosti byl
ze strany Povodí Labe proveden komplexní rozbor vody z rybníka Dvorce, kdy
vyhodnocením rozborů odebraných vzorků nebylo zjištěno žádné znečištění
vody, jedná se o vzorek vody odpovídající rybníku se slabým přítokem. Voda
obsahuje velmi malé množství chemických látek používajících se v zemědělství.
Voda je tedy přírodně znečištěna a podíl na tomto nemají žádné chemické
látky.
6. Žádosti o zproštění od brigádnické povinnosti: výbor obdržel pět žádostí o
zproštění od brigádnické povinnosti a to ve všech případech ze zdravotních
důvodů. V této věci bylo ve třech případech žádostem vyhověno. U dvou

žádostí budou řešeny s žadateli další podklady, zejména se jedná doplnění
konkrétních podkladů, tak aby bylo možno rozhodnout.
7. Příprava na podzimní výlovy: bylo projednáno se zástupcem hospodáře
předběžně vyhodnocení a návrh termínů pro podzimní výlovy. Na příštím
výboru je třeba termíny upřesnit, tak aby bylo zažádáno včas o povolení výlovu.
V této souvislosti se v současné době provádí oprava vývaru a sádek na
Dvorcích.
8. Sumcové závody: upozornění, že sumcové závody se budou konat v termínu
10.08.2018 do 12.08.2018 na rybníku Dvorce. Závody zajišťuje p. Bulíček a p.
Šikýř, blíže v propozicích na internetových stránkách v sekci „závody“.

Začátek schůze v 18.00 hod.
Konec schůze v 20.05 hod.
Příští výborová schůze se bude konat 30.08.2018 od 18.00 hod.
Zpracoval: Charvát David

