ČRS místní organizace Jablonné nad Orlicí
Zápis z výborové schůze konané ve čtvrtek 5.prosince 2013
v klubově na rybárně v Jablonném nad Orlicí.
Přítomni: 8 členů výboru, 3 omluveni a předseda dozorčí komise.
Výbor schválil program jednání s těmito body:
1. Přečten zápis z minulé schůze – bez připomínek
2. Hospodář informuje o prodeji ryb a alkoholu, Živnostenský list zajistí
předseda a jednatel.
3. Žádost o zaslání botanického průzkumu na území mokřadu Těchonín. Přečtena
odpověď, jednat dále s Městem Jablonné nad Orlicí – Halbrštát, Petřík.
4. Povolení ledopádu horolezcům – prodloužení loňské smlouvy zajistí Halbrštát.
5. Na poště v Jablonném nad Orlicí dojednáno, že veškerá korespondence pro
ČRS bude uchována na poště a jedenkrát týdně vybírána. Zajistí Halbrštát.
6. Projednáno a schváleno přijetí nové členky. Přihláška předána 4.12.2013.
7. Předseda přečetl připravené Uznání dluhu a zjistí další možnosti splácení.
8. Kroužek mládeže – upřesnit seznam – od rodičů si vyžádat písemné prohlášení
při ukončení členství mládeže v kroužku. Besídka byla domluvena na
13.12.2013 – zajistí Brandýský.
9. Finanční záležitosti – stav účtů celkem 303 000,-Kč. Byla podána žádost o
dotaci na Pardubický kraj ve výši 30 000,-Kč na činnost kroužku mládeže.
10. Podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ve výši
149 850,-Kč bude realizován ve čtvrtek 12.12.2013 v sídle SZIF Hradec
Králové. Dohodu podepíší statutární zástupci Halbrštát Karel a Petřík Jan.
11. Př. Kozel informuje o složení sloupů ČEZu (VČE montáže) na pozemku
rybářů v Bystříčku. Navrženo vyúčtování za skládku sloupů. Přišla
objednávka na tři měsíce, zaslat fakturu – zajistí př. Ulbrich M.
12. Hospodář zajistil v Rybářství Litomyšl na vánoční prodej lína, amura, sumce.
V pátek odpoledne 20.12.2013 (dle počasí) výlov; personál na prodej zajištěn.
Bude se prodávat medovina, perníčky. Navržené ceny kapr 85,-Kč, pstruh
120,-Kč za kg. Odměna obsluhy při vánočním prodeji: 1 den = 1kg ryby +
brigádnické hodiny.
13. Přeložka kabelu elektrického vedení pro stavební úpravy (stavba WC a
klubovna) informuje př. Brandýský. Podmínky dojedná 6.12.2013.
14. Př. Ulbrich M. zajistil přístroj SONY na přehrávání MP3. Cena 1 000,-Kč.
15. Dohodnut termín VČS. Bude 1.března 2014 od 14:00 hodin v Bystrci.
Prodej známek a objednání povolenek v sobotu 22.února 2014 na rybárně v
době 9:00 – 11:00 hodin.
16. Výbor odsouhlasil pro příští volební období počet členů výboru 11.
17. S funkcí ve výboru končí př. ing. Petrů, př. Valenta J. a př. Štolc.
18. Na rybářské stránky umístit datum prodeje známek, termín VČS a možnost
přihlásit se na kandidátku pro volby výboru v březnu 2014.
19. Příští výborová schůze bude 16.ledna 2014 od 19:00 hodin.
Zapsal: Štolc Jiří

Karel Halbrštát předseda

