Zápis 7.
Z jednání výborové schůze ČRS, z.s. MO Turnov konané v restauraci Saloon u Supa.
Dne 10.9. 2019 v 18 hodin.
Přitomni členové výboru: ing. J. Dědeček, M. Malý, L. Malý, J. Obdržálek, T. Kracík
členové dozorčí komise: T. Hudec, M. Hajduk
omluveni: J. Holeček, L. Janda, J. Hlavatý
Schůzi zahájil a vedl předseda spolku ing. J. Dědeček:
– připomněl členům výboru co je vše potřeba zajistit do konce roku
– uzavřít smlouvu na pronájem sokolovny v Příšovicích( 7.2. 2020) rybářská veselice
– dohodnout s KCT termín pronájmu městkého divadla na členskou schůzi (1.2. 2020)
– připravit BPVRP na rok 2020
– domluvit termíny prodeje členských příspěvků a povolenek na rok 2020
Jednatel spolku M. Malý informoval členy výboru o:
– došlých a vystavených fakturách a jejích úhradách
– finančních prostředcích spolku jak v pokladně tak na účtě KB
– Rohozeckém kaprovém maratonu na revíru – Roudný
– investicích v líhni Vazovec
– vysazení 300 kg úhoře říčního do revírů MO Turnov
– vysazení 800 kg kapra do revíru Jizera MP
– vysazení 2 000ks mníka jednovousého do revíru Jizera MP a Libuňka MP
– pravidelném ročním servisním plánu na vozidle Toyota Hilux a následné STK
– zahájení rybářského kroužku 26.9. ve Žluté ponorce pod vedením M. Bulva
Hospodář J. Obdržálek informoval členy výboru o :
– prodeji ryb v líhni Vazovec a letošních tržbách
– nákupu jikry pstruha duhového
– stavu ryb na chovných rybnících a jejich přírustcích
– plánovaném podzimním vysazování ryb na sezónu 2020
( 200kg – dvouletý candát, 100 kg okoun, 300 kg cejn velký, 200 kg lín, 1 500 kg kapr,
600 kg amur, 200 kg štika

Výbor nepřijal žádná usnesení, příští termín výborové schůze je naplánován na 8.10. v restauraci
Saloon u Supa na 18 hod.
Zapsal M. Malý

Zápis ověřil ing. J. Dědeček

