Zápis z výborové schůze ČRS z.s. MO v Jičíně, konané dne
17.12.2015
10/2015

Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Endrys, Vaníček, Řeháček, MUDr. Šolc, Chrpa, Dlouhý
omluveni Štieber ml., Bulíček, Kobrle ,Hušek (prezenční listina tvoří přílohu zápisu)
Program schůze výboru: Stanovil jej předseda MO, nikdo program nedoplnil.
l. Vyhodnocení brigádnické činnosti:
2. Příprava výroční členské schůze
3. Kalkulace ceny povolenek
4. Žádosti o přijetí do MO
5. Zprávy funkcionářů( jednatel, hospodář, etc.)
6. Diskuse
1. Vyhodnocení brigádnické činnosti : Tak, jak bylo určeno, sešla se užší kompetentní
část výboru dne 03.12. 2015. Stanovila výši proplacení hodin nad stanovený rámec( tj .u
důchodců nad počet 20 hod., u ostatních nad 40 hodin) i výši poplatků za neodpracovanou
povinnost. Výbor lituje situace, kterou ale nemohl ovlivnit, že nebyly uskutečněny výlovy,
tím možnost odpracování potřebných hodin.
2. Příprava výroční členské schůze: Je stanoveno místo a termín 10.02.2016 . Kulturní
dům Valdice, dne 10. 02. 2016 v 17.00 hod.
Program:
- Zahájení
- Uctění památky zesnulých členů MO
- Volba komisí (mandátové a návrhové)
- Kontrola plnění usnesení z minulé VČS
- Zpráva o činnosti výboru a MO (+ kalkulace ceny povolenek)
- Zpráva hospodáře organizace
- Ekonomická a účetní zpráva
- Plán práce MO na rok 2016
- Návrh rozpočtu organizace na rok 2016
- Zpráva předsedy dozorčí komise
- Předání cen u příležitosti životních jubileí
- Diskuse
- Usnesení z výroční členské schůze
- Závěr
Plán času odjezdů svozového autobusu bude včas zveřejněn ve vývěsce i na webu.
3. Kalkulace cen povolenek: Zpracuje a přednese ke schválení hospodář na příštím výboru
14. 01. 2016.
4. Žádosti o přijetí do MO: Byla podána jedna žádost: pan Stanislav Hejral z Jičína
5. Zprávy funkcionářů: Předseda: Informoval výbor a zajištění plesu a prodeji lístků.
Jednatel: seznámil výbor s došlou a odeslanou poštou, probíhajícím jednáním o nájmu a
zarybnění Jinolických rybníků a definitním potvrzení vypuštění rybníku Bonda v roce 2016
z důvodu odbahňování. Předseda dozorčí komise seznámil výbor se zněním dopisů p.
Novotného .
6. Diskuse: bez závažných sdělení
Začátek schůze -18.00 hod. Konec schůze- 20.00 hod. Příští schůze výboru:14.01. 2016
v 18.00 hod.-zapsal Šolc

