Zápis 3
Z jednání výborové schůze ČRS, z.s. MO Turnov konaná v Restauraci Saloon u Supa
Dne 12.2. 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, J. Hlavatý, M. Hejduk
Jednatel informoval členy výboru:
- o došlých fakturách a jejích úhradách
- o schůzce s ing. Z. Wudyovou z Krajského úřadu Lbc. kraje ze dne 29.1. 2019 v líhni
ve Vazovcích
- školení 4 nových členů spolku na RS 26.2. 2019 v Hradci Králové
- školení elektroagregátistů 6.4. 2019 v Trutnově
- kaprové závody jednotlivců na revíru Roudný 24 hodinové závody jednotlivců
v terminu 10.5 až 11.5. 2019
- školení řidičů u p. Fabiána k řízení spolkového automobilu J. Obdržálek, M. Malý
- plánovaná brigáda na Lukách dne 23.2. 2019 v 8 hod.
- prodeji členských příspěvků a povolenek 22.2.2019
Předseda spolku informoval členy o rybářské veselici v Příšovicích.
Hospodář J. Obdržálek informoval:
- o plánované násadě ryb na chovné a lovné revíry pro rok 2019 .
- označení našich revírů novými cedulemi
- aktuálním stavu rybí obsádky v líhni ve Vazovcích a plánovaném prodeji na letošní rok
J. Holeček přednesl možnost propagace MO v místním periodiku Turnovsko (zdarma).
J. Hlavatý vznesl dotaz zda-li se do evidence docházky a úlovků před započetím lovu musí psát číslo
nebo název revírů?
Do evidence docházky a úlovků je jedno zda-li tam napíšete číslo revíru nebo jeho název. Ovšem na
konci roku do sumáře úlovků a docházek musíte vyplnit jak číslo tak název revíru, tak i číslo
podrevíru!
L. Janda informoval členy o připravovaných nových webových stránkách spolku.
T. Hudec požádal předsedu o poslední inventurní seznam.
M. Hejduk informoval výbor o uskutečněné brigádě na revíru Roudný – prořez porostů na
pozemcích p. Horáčka a požádal výbor o projednání s majiteli chat osazení mol prkny tak aby se při
zdolávání ryb mohlo na molo bez problémů vstoupit a rybu podebrat.
T. Kracík zjistí možnost jednodenního školení řidičů na přepravu hospodářských zvířat. - J. Obdržálek

Výbor nepřijal žádná usnesení, příští termín schůze je 12.3. 2019 v Restauraci u Supa v 17. hod.
Zapsal : M. Malý

Zápis ověřil : ing. J. Dědeček

