12/2016
Zápis z výborové schůze : Český rybářský svaz,z.s. Místní organizace Jičín,
konané dne 15. 12. 2016
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Řeháček, Bulíček, Kobrle, Endrys,Chrpa
MUDr. Šolc
Omluveni : Štieber ml.
(prezenční listina je přílohou zápisu)
Předseda stanovil program schůze : -viz body dále
1. Školení:
Naše MO obdržela nabídku k 1-3 dennímu školení obsluh elektroagregátů (v lokalitách TrutnovDolce, Těchonín atd.) - účast zainteresovaných zajistí hospodář p.Novák.
2. Vyhodnocení brigád:
P. Řeháček doložil stav. Výbor schválil mimořádný výdej vánočních kaprů členům, kteří mají
více než 50 hodin, kterých je celkem 33. Výdej se uskuteční dne 22.12.2016 od 14.00 hod. na
Dvorcích. Dále výbor schválil výdej povolenky na rok 2017 zdarma vedoucím rybářských
kroužků mládeže.
3. PLES: Organizačně i materiálně je připravován (28.01.2017) , čas svozu i odvozu bude včas
zveřejněn na www stránkách i ve vývěsce.
4. Rybníky v Jinolicích: Nadále probíhají jednání s novými majiteli, Pozemkovým fondem a
panem Dědečkem z MO Turnov a o výkonu rybářského práva budou naši členové po jejich
ukončení informováni.

5. Výroční č lenská schůze: SOBOTA: 11.02.2017- nejspíše od 14.00 hod.
Kulturní dům Valdice. Všichni členové budou včas seznámeni s programem schůze.
6. Zpráva jednatele: Ing. Vik seznámil výbor s došlou a odeslanou poštou. Dále o výstupech z
jednání (společně s hospodářem) na územním svazu a závěrech XVI. Republikového sněmu Českého
rybářského svazu v Průhonicích.
Je nanejvýš pravděpodobné, že od roku 2018 bude mít členská známka hodnotu 500,- Kč.
7. Sdělení členů výboru:
p. Řeháček: Navrhuje stanovit dodavatelům krmení úhradu brigádních hodin podle jeho kvality.
p. Šolc: Při odevzdávání povolenek a řádně vyplněných úlovkových lístků (do 15.01.2017) na
stanovených místech: Prodejny rybářských potřeb, p. Novák a chata Dvorce, mít s sebou členský
průkaz k potvrzení odevzdání povolenky.
Na základě předložené průkazné dokumentace je zproštěn brigádnické činnosti ze zdravotních
důvodů p. Konůpek Ladislav, nar. 1952.
Začátek schůze v 18:00 hod. Konec schůze ve 20:15 hod.
Příští schůze výboru: 19.01.2017 v 18:00 hod.
Zapsal: Šolc

