09/2016

Zápis z výborové schůze : Český rybářský svaz z.s. Místní organizace Jičín,
konané dne 22. 9. 2016
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Řeháček, Bulíček ,
MUDr. Šolc, (prezenční listina tvoří přílohu zápisu) –omluven Štieber ml. a Chrpa
Program schůze výboru:
1. Kontrola plnění úkolů , výlovy
2. Prodej rybníku Oborský
3. Rekultivace rybníku v Dřevěnicích
4. Úhyn ryb na rybníku Němeček
5. Zpráva od dozorčí komise
6. Přestupek p. Karbana
7. Proplácení poštovného
8. Žádost o přijetí nových členů
9. Zprávy funkcionářů -různé
1. Byla provedena kontrola plnění úkolů. Výlovy budou organizovány podle již
stanovených termínů, začíná se na Šibeňáku 15.10.2016. Přihlášky na práci ke splnění
brigádnických hodin je možné dávat příteli p.Bulíčkovi (mobil 602665494) a to výhradně
v odpoledních hodinách.
2. Rybník Oborský v Jinolicích byl prodán. Obdrželi jsme výpověď z nájmu vodní nádrže
k 31.12.2016. Uskutečnilo se vstupní jednání s novými vlastníky o možnosti pokračovat
v nájmu vodní nádrže. Předběžně se uvažuje o uzavření nájemní smlouvy na rok 2017.
3. Náš spolek obdržel dopis od starosty Dřevěnic, z něho vyplývá, že se předpokládá
odbahňování rybníka v budoucnu, pro rok 2017 se předpokládá sportovní rybolov za
stejných podmínek jako letos.
4. V průběhu září došlo z důvodu nedostatku kyslíku (3 rok po sobě – sinice) k úhynu ryb
na rybníku Němeček, celkem 8 q. Ponejvíce bílá ryba, ale také 58 štik, 50 kaprů, 1 amur
a 5 úhořů.
5. Mgr. Císař tlumočil naší organizaci, že rybáři na hostovské a krátkodobé povolenky
nemají u sebe rybářské řády, k tomu výbor přijal opatření a tyto budou dodány
v potřebném počtu výdejcům povolenek.
6. Předseda dozorčí komise předal výboru odvolání p. Karbana proti jejímu rozhodnutí.
Výbor projedná odvolání p. Karbana na příští schůzi, kam bude p. Karban přizván.
7. Výbor dává na vědomí členům, že nebude v žádném případě proplácet poštovné za
odeslanou poštu našemu spolku.
8. Do MO se hlásí Matouš Roman, Petřík Zdeněk, Brzobohatá Zdeňka, Portyš Petr,
Koudelka Michal, Šimková Dagmar, Morávek Vladimír, Ing. Šulc Vladimír a Havránek
David.
9. Ing. Vik informoval o došlé a odeslané poště a dále o situaci s pamětními medailemi.
Výbor souhlasí s výrobou i navrženými cenami, medaile budou darovány všem řádným
členům MO při výdeji povolenek na r. 2017. Výboru je možno předat i žádost o vytvoření
medaile ve stříbře nebo ve zlatě, předpokládaná cena ve stříbře je max. do 1.700,- Kč.
Předseda MO informoval výbor o tom, že ho písemně požádal hrabě Schlick o výlov
zámeckého rybníku. Výbor rozhodl, že provedení výlovu je možné, ale až v listopadu po
skončení našich výlovů.
Začátek schůze v 18:00 hod. Konec schůze ve 20:30 hod.
Příští schůze výboru: 27.10 2016 v 18:00hod.
Zapsal :Šolc

