09/2013
Zápis z výborové schůze MO ČRS v Jičíně, konané dne 27.11.2013
Přítomni: Kobrle, Novák, ing.Vik, Štieber, Vaníček,Chrpa, Hušek a Řeháček
1. Výlovy rybníků v tomto roce jsou ukončeny. Výbor byl seznámen s jejich výsledky
a vysazením ryb do revíru.
2. Tradiční Rybářský ples se bude konat v KD ve Valdicích 18.1.2014 od 19:30hod. Na hlavním
sále budou hrát skupiny LEVOU RUKOU a CARGO. Ve vinárně KD budou hrát
HAVELKOVI a v jídelně bude Diskotéka. Doprava bude zajištěna autobusem. Brigádnickou
povinnost si lze splnit věnováním cen do tomboly.
3. VČS se bude konat v pátek 7.2.20104 do 17:00hod. v KD ve Valdicích. Doprava bude
zajištěna obvyklým způsobem. Upozorňujeme, členskou základnu na blížící se termín
výroční členské schůze. Výroční členská schůze MO Jičín je schůzí volební.
Vyzýváme proto členskou základnu k zamyšlení nad kandidáty do výboru MO na další
období. Návrhy se souhlasem navrhovaného předávejte do výboru.
4. Výdej vánočních kaprů za brigádnickou činnost bude v neděli 22.12.2013 od 13:00 do
14:30hod.
5. Žádost o členství v MO Jičín si podal Koudelka Marek z Lomnice nad Popelkou.
6.

Hledáme zájemce o práci s mládeží ( rybářský kroužek). Písemné žádosti předat do výboru
MO.

7. Výbor obdržel dopis člena rybářské stráže, ve kterém navrhuje úpravu doplňků rybářského
řádu platných v naší MO. Tyto doplňky vychází z poznatků zjištěných při kontrolách
rybářské stráže. Výbor doporučil úpravy projednat a po projednání zařadit do doplňků pro rok
2014.
8. Předseda MO ČRS Jičín obdržel dopis z ÚS ČRS Hradec Králové, ve kterém mu dávají na
vědomí, že člen MO ČRS Jičín podal stížnost na výbor MO ČRS Jičín pro nedodržování
Stanov ČRS a žádá o prošetření od dozorčí komise územního svazu HK. V dopise se uvádí, že
není v kompetenci dozorčí komise územního svazu HK tuto stížnost řešit, neboť místní
organizace má právní subjektivitu, do které nemůže územní svaz zasahovat. Přesto bude na
ÚS ČRS do Hradce Králové zaslán dopis, který se k této stížnosti vyjadřuje.

Začátek schůze v 18:00 hod.

konec v 20:00 hod.

Příští schůze výboru bude 12.12.2013 od 18:00 hod.
zapsal Řeháček

