05/2015
Zápis z výborové schůze MO ČRS v Jičíně, konané dne 25.06.2015
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Řeháček, Endrys, Chrpa, Kobrle ,MUDr. Šolc, Bulíček,
Vaníček, Hušek
Výbor projednal následující body:
Na počátku výborové schůze byl dán prostor p.Ondráčkovi, aby vyjádřil své náměty, názory a
kritiku práce výboru, všechny body byly pečlivě zapsány a tvoří přílohu tohoto zápisu. Každý
člen výboru obdržel úkol do příští schůze na ně reagovat, p. Ondráček bude písemně
vyrozuměn.
l. Kontrola úkolů z minulého zápisu- bez závad.
2. O dolovení rybníku v Radimi rozhodne operativně hospodář( zůstávájí tam jen úhoři).Dne
01.08.2015 lokalitu převezme k plánovaným úpravám Povodí Labe.
3. Výbor povolil na den 08.07.2015 v době od 09.00 do 12.00 hod dětem z rybářského
kroužku zkušební odlov na rybníku Dvorce za dodržení všech kautel rybářského řádu.
4. Naše MO obdržela dopis z Valdic o navýšení pronájmu sálu na evt. rybářský ples. Ceny
jsou pro naši organizaci téměř nepřijatelné, k otázce se výbor vrátí na příští schůzi.
5. Na závody v lovu kaprů koncem července 31.07.- 02.08. a v lovu sumců 21.08.23.08.2015 na rybníku Dvorce výbor rozhodl buď zakoupit nebo zapůjčit chemický záchod
TOI.
6. K rybářské stráži se hlásí p. Horčičko Tomáš. Výbor zatím o schválení tohoto kroku
kladně nerozhodl.
7. Jednatel Ing. Vik seznámil členy výboru s došlou poštou a dalších krocích ve prospěch naší
organizace. Jednalo se např. o otázce sekání malé hráze na Dvorcích, vyčištění přelivu
v Lužanech, schválení manipulačního řádu na rybníku Němeček v Jinolicích, o stanovisku
k nakládání s vodami ohledně čističky Jičín. Dále o článku v Jičínském deníku ze dne
05.06.2015 a informoval podle zaplacených faktur, že je rozumnější odebírat na krmení mláto
z pivovaru v Hrubém Rohozci.Byl zaplacen nájem na rybník Valcha v částce 20.530 Kč a MO
dala kladné stanovisko k úpravám Tužínského potoka.
8. Předseda MO doložil, že proběhla kontrola hasících přístrojů na chatě i parcele.
Začátek schůze: 18.00 hod,konec 20.00 hod
Příští schůze výboru bude dne 27.08.2015

