ČRS z.s. MO Havlovice
Zápis č. 4/2016 ze schůze výboru ČRS z.s. MO Havlovice konané
ve středu 6. dubna 2016.

Přítomni: Ladislav Středa, Martin Kult, Milan Vodička ml., Petr Hofmann, Ladislav
Vojtěch, Josef Klouček
Omluveni: Ludmila Bártová, Miroslav Vodička, Karel Hubka, Jan Hubka

Program:

1. Rybářský ples – vyúčtování
2. Obec Havlovice – darovací smlouva
3. Svazek Jestřebí hory – dotace
4. Registrační list – žádost
5. Zvýšení minimální lovné míry štiky obecné pro revír Úpa 4
6. Dokončení obnovy katastrálního operátu
7. JK Tour – prohlídka rybárny
8. Jarní slovy komor
9. Smlouva o připojení odběrového místa – ČEZ
10. Časopis Rybářství
11. Zahájení vodoprávního řízení
12. Úřední záznam o podání vysvětlení
13. Oprava kamenné hráze - Mostolinka
14. Změna vedoucího kroužku mládeže
15. Zakoupení zabezpečovacího systému a fotopasti

Výbor MO:

1. Martin Kult seznámil výbor s vyúčtováním rybářského plesu konaného 19.3.2016
v KD.

2. Byl seznámen s poskytnutím darovací smlouvy ve výši 10 000Kč pro rok 2016 od
obce Havlovice.
3. Byl seznámen s poskytnutím dotace ve výši 4 000Kč pro rok 2016 ze Svazku obcí
Jestřebí hory.
4. Rozhodl o podání žádosti na VČÚS o nový registrační list z důvodu změny jednatele
organizace.
5. Rozhodl o podání žádosti na VČÚS o zvýšení minimální lovné míry štiky obecné na
60 cm od roku 2018 pro revír Úpa 4.
6. Byl seznámen s dokončením obnovy kat. operátu Radeč, město Úpice, zaslaného
kat. úřadem pro Královehradecký kraj, pracoviště Trutnov ze dne 21.3.2016. Zprávu
bere na vědomí.
7. Souhlasí s prohlídkou rybárny, mládeže CK JP Tour ve dnech 23.5. – 27.5. 2016 a
30.5. – 3.6.2016. Návštěvy bude provázet předseda organizace L. Středa.
8. Hospodář MO seznámil výbor s probíhajícími slovy komor. Výsledek slovů je zatím
na velmi dobré úrovni. Výbor bere zprávu na vědomí.
9. Rozhodl o změně tarifu odběrového místa el. energie s distribucí ČEZ. Nově bude
pro hospodářskou budovu MO nastaven denní a noční tarif.
10. Rozhodl o odběru měsíčního vydání časopisu „Rybářství“. Časopis bude sloužit
zejména mládeži k dalšímu vzdělávání.
11. Projednal žádost o oznámení zahájení vodoprávního řízení na vypouštění čištěných
odpadních vod z ČOV Bohuslavice. Žádost bere na vědomí.
12. Byl seznámen s úředním záznamem o podání vysvětlení na policii ČR panem
Petrem Hofmannem. Úřední záznam byl podán v souvislosti se spácháním trestného
činu nebo přestupku krádeže fotopasti a rybí obsádky v areálu naší MO. Výbor bere
zprávu na vědomí.
13. Hospodář MO seznámil výbor s průběhem prací na opravě kamenné hráze na
komoře Mostolinka. Výbor bere zprávu na vědomí.
14. Vedoucí kroužků mládeže pan Ladislav Vojtěch informoval výbor o změně
vedoucího kroužku mládeže. Odcházejícího pana Luboše Fridricha nahradí pan
Přemysl Doležal. Výbor se změnou souhlasí.
15. Rozhodl o nákupu zabezpečovacího zařízení hospodářské budovy MO. Zabezbečení
se bude skládat z kamerového systému kolem budovy a zabezpečení vchodových
dveří uvnitř budovy. Dále rozhodl o zakoupení fotopasti s možností odesílání SMS na
predátory.
V Havlovicích dne 17.4.2016
Předseda MO
Ladislav Středa

Jednatel MO
Martin Kult

V Havlovicích dne 6.4. 2016

Předseda MO

Jednatel MO

Ladislav Středa

Martin Kult

