03/2012
Zápis z výborové schůze MO ČRS v Jičíně, konané dne 8.3.2012
Přítomni: Bulíček, Endrys, Chrpa, Kobrle, Novák, Řeháček, Štieber, Vaníček a ing.Vik
1. Školení, ověření znalostí a přijímání nových členů se uskuteční v pátek 16.3.2012 od
16:30hod. v zasedací místnosti MěÚ Jičín.
2. Dne 23.3.2012 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Jičín proběhne schůzka patronů
rybníků a členů rybářské stráže.
3. Převodky členů do naší MO zaslali p. Smolák a p. Novotný. Jelikož nesplňovali podmínky
pro přestup do naší MO výbor zamítl.
4. V předem ohlášených termínech se uskutečnil prodej členských známek, povolenek
k rybolovu a byla provedena kontrola splněné brigádní povinnosti pro rok 2012.
5. Došlo ke krádeži čerpadla na parcele MO. Krádež byla ohlášena PČR, která krádež vyšetřuje.
6. Diskusní rozprava na internetových stránkách naší MO má jistě význam pro všechny členy
naší organizace. Příspěvky výbor eviduje a bere na vědomí.
Pokud však člen chce, aby jeho názor, příspěvek, požadavek byl výborem projednán, musí jej
výboru písemně zaslat nebo na jednání výboru přednést.
7. P. Bedřich Fiala bude pozván na příští schůzi výboru k projednání jeho stížností.
8. Došlo k nevratnému poškození karty CCS pro čerpání pohonných hmot. Bylo zažádáno o
duplikát, ten byl vyhotoven a zaslán naší MO.
9. Zastupitelstvo na svém 13. zasedání zamítlo žádost naší MO o prominutí dlužného nájemného
na vodní nádrži ve Dvorcích za roky 2009 a 2010.
10. Byla zaslána žádost na ŽP v Hradci králové o povolení plašení a usmrcování kormorána
velkého.
11. Z důvodu nesplnění členských povinností pro rok 2012 jsou z naší MO vyškrtnuti:
Bartoš Otakar
Dvořák Jan
Hon David
Kalhotka Jiří
Kříž Jaroslav
Mošna Jaroslav
Samko Ondřej
Vít Stanislav ml.

Brouček Milan
Egrt Dominik
Honová Hana
Klíma Martin
Kuželka Miloš
Partl Ivo
Šedivý Zdeněk
Vraštil Vladimír

Blajda Josef
Hanzálek Petr
Chodur Jiří
Kubát Ladislav
Málek Tomáš
Rudolf Milan
Vích Petr

Začátek schůze 8.3.2012 v 17:00 hod. konec v 19:15 hod.
Příští schůze výboru bude 5.4.2012 v 17:00 hod. v zasedací síní MěÚ Jičín
zapsal Řeháček

