Zápis 4.
Z jednání výborové schůze ČRS, z.s. MO Turnov konaná v Restauraci Saloon u Supa .
Dne 12.3. 2019 v 17 hod.
Přítomni členové výboru: ing. J. Dědeček, J. Holeček, M. Malý, J. Obdržálek, L. Janda, T. Kracík, L. Malý
členové dozorčí komise: T. Hudec (omluven), J. Hlavatý, M. Hejduk a dále host. Mgr. M. Bulva
Schůzi zahájil předseda ing. J. Dědeček, který předal jednateli zprávu dozorčí komise o stavu
majetku MO z prosince 2018 a poslední provedené inventury majetku MO.
Jednatel informoval členy výboru:
-

-

o bezúročné zápůjčce vlastních finančních prostředků MO od 12.1. 2019 do 27.2. 2019
o provedených brigádách na MR a Jizeře na Lukách, a plánované v kanceláři a skladech MO
o došlých fakturách a jejích úhradách, a stavu finančních prostředcích spolku
o plánované kontrole na OSSZ dne 18.3. 2019
ukončení členství – převod p. M. Richter - M. Skála a L. Janout – Jičín
MO Turnov má 8 nových členů rybářské stráže již pro nadcházející sezonu 2019!!!
na kaprové závody na Roudném jsou volná již jen tři poslední volná místa
novým vedoucím rybářské stráže byl jednohlasně členy RS zvolen p. Pavel Janda st.
zrušení služeb od společnosti O2 internet k 10.4. 2019 a mob. telefon k 2.7. 2019
v pátek 15.3. 2019 od 16 hod – do 18 hod. bude poslední prodej ČP, brigád a povolenek pro
rok 2019 v kanceláři spolku
o udělení výjimky MZE z denní doby lovu ryb z důvodu konání rybářských závodů na revíru
Libuňka 1 evidenční číslo 451 042, nádrž Roudný v k .ú . Roudný, dne 11.5. 2019
od 00:00 do 04.00 hod.
objednávka 20 ks Kapr obecný 6kg+ na revír Roudný

L. Malý:
- informoval členy výboru a RS o spolupráci s Policií ČR při kontrolách na našich revírech.
- připravil ekonomickou rozvahu MO pro rok 2019, 2020 a 2021.
Hospodář J. Obdržálek informoval členy výboru o objednávce obilí u pí. Hejdukové, o potřebě
nového filtru v líhni, modernizaci provzdušňovacích systémů v líhni a aktuálním stavu ryb ve
Vazovcích.
T. Kracík požádal hospodáře o písemnou objednávku ryb na jaro 2019.

Výbor nepřijal žádná usnesení, příští termín schůze je naplánován na 9.4.2019 v Restauraci u Supa
v 17 hod.

Zapsal : M. Malý

Zápis ověřil : ing. J. Dědeček

