Usnesení z výborové schůze
Český rybářský svaz,z.s. Místní organizace Jičín, konané dne 19.01.2017
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Řeháček, Bulíček, Kobrle, Endrys,MUDr. Šolc,
Dlouhý, Mgr. Císař Omluveni: Štieber ml. (prezenční listina je přílohou zápisu)
Předseda stanovil program schůze : -viz body dále, výbor se na nich usnesl,
nikdo program nedoplnil
1. Rozpočet MO na rok 2017
Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2017 včetně projednání odměn za
funkční hodiny členům výboru. Výbor jednomyslně s návrhem rozpočtu
souhlasí, včetně finančních částek na odměny pro členy výboru. Výše
odměn je stejná, jako v předchozím období.
Tyto jsou uvedeny v zápisu ze schůze.
2. Výroční členská schůze:
SOBOTA: 11.02.2017- od 14.00 hod. Kulturní dům Valdice.
Byla navržena mandátová komise ve složení Dlouhý, Endrys, Šolc.
Na počátku schůze budou členové upozorněni na časový limit příspěvku
v diskusi k jednomu tématu .
Vzhledem k výročí naší MO je naplánováno občerstvení (řízek + bramborový
salát). Na VČS je zajištěna autobusová doprava (autobus vyjíždí od klubu Bunkr
(Nové město) 13:15, se zastávkami Lidické nám., Letná, Komenského nám. a
zastávka Lípy.
3. PLES
Dne 28.01.2017 KD Valdice. Organizačně ples zajištěn.
4. Termíny výdeje povolenek
Vždy od 16.00 hod. na MÚ Jičín : 21.02., 23.02., 02.03., 07.03., 09.03.
Školení nových členů: 14. 03. 2017 od 16.30 hod. zasedací síň MÚ Jičín

5. Zprávy funkcionářů : Ing. Vik seznámil výbor s došlou a odeslanou poštou.
Dále o plánovaných úpravách na rybníku Hlíza, které potrvají nejspíše do roku
2020. Dále o plánované úpravě na rybníku v Samšině. Jednání o rybníku
Oborský v Jinolicích pokračují.
Výbor odsouhlasil na návrh hospodáře zrušení omezení denního limitu 1ks
kapra na rybníku Kníže.
Výbor uložil hospodáři zpracovat a předložit kalkulaci ceny povolenek na rok
2017. S kalkulací bude členská základna seznámena na VČS.
Začátek schůze v 18:00 hod. Konec schůze ve 20:15 hod. Příští schůze výboru:
16. 03. 2017 v 18:00 hod. Zapsal: Šolc.

