08//2016

Zápis z výborové schůze : Český rybářský svaz z.s. Místní organizace Jičín,
konané dne 25. 8. 2016
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Řeháček, Kobrle, Bulíček , Endrys, Mgr. Císař
MUDr. Šolc, Hušek,Chrpa, (prezenční listina tvoří přílohu zápisu) – omluven Štieber ml.
Program schůze výboru:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Zakoupení nákladního automobilu
3. Vyhodnocení proběhlých závodů
4. Žádost p. Novotného
5. Brigádní činnost
6. Výlovy
7. Zprávy funkcionářů
8. Pamětní medaile
1. Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze. Vzhledem k tomu ,že nikomu z výboru nebyl
uložen žádný úkol, bylo jen konstatováno, že v zápisu u bodu 2, chybí slovo jednomyslně.
2. Naší MO byl zakoupen nákladní automobil DAF, k němu je prozatím zapůjčen kontejner,
výbor dále odsouhlasil ještě do termínu výlovů zakoupit l ks přepravní bedny na ryby podle
nejlepší nabídky na internetu- zajistí hospodář.
3. Závody v lovu kaprů i sumců proběhly podle propozic, výsledky jsou na webových stránkách.
4. Ing. Vik přečetl dopis přítele p.Novotného z 12.07.2016. Výbor jednomyslně ( tedy
hlasováním) doporučuje na něj ve stanovené lhůtě odpovědět, dopis budou signovat předseda a
jednatel. Stanovisko výboru, uvedené v bodu 2 minulé schůze se nemění.
5. Je široká nabídka ke splnění brigádnické povinnosti. Např. oprava laviček na rybníku Kníže,
je možné se hlásit u patrona ( p. Endrys),
Dále se jedná o opravu střechy u stavby na Dolním Lochově a sekání hráze i břehů v Lužanech.
6. Výlovy: Příslušným orgánům byly zaslány žádosti k možnosti výlovů na níže uvedených
vodních nádržích. Tyto se mohou operativně měnit v návaznosti na počasí, přítocích apod.
Šibeňák 15.10., Hádek 22.10., Dolní Lochov 29.10., Obora v Libosadě 5.11., Hluboký
12.11.2016
7. Ing. Vik informoval výbor o došlé a odeslané poště, placení faktur apod. Dále o skutečnosti , že
bagrovací práce na Radimi byly zahájeny. Odvolání p. Karbana bylo předáno dozorčí komisi.
Majitel rybníka Oborský (p. Dědeček) jej prodal třem subjektům. S nimi výbor zahájí postupně
jednání. Obecní úřad v Dřevěnici si stěžoval na chování rybářů (stanování). Je to záležitost
jednotlivců s majiteli pozemků a výbor nebude otázku dále řešit.
P. Řeháček upozornil na skutečnost, že ryba Střevlička východní je na revírech nežádoucí a její
výskyt je nutné potírat, k tomu se operativně přistoupí při výlovech.
8. Výbor měl na jednání k disposici 3 exempláře návrhů na konečné řešení pamětních medailí
k 75. výročí založení organizace. Většinově souhlasí se zadáním do výroby.
Začátek schůze v 18:00 hod. Konec schůze ve 20:15 hod.
Příští schůze výboru: 29. 9. 2016 v 18:00 hod.
Zapsal :Šolc

