ČRS z.s. MO Havlovice
Zápis č. 7/2016 ze schůze výboru ČRS z.s. MO Havlovice konané
ve středu 13. července 2016.

Přítomni:

Martin Kult, Petr Hofmann, Ladislav Vojtěch, Josef Klouček, Ludmila Bártová,
Milan Vodička,

Omluveni: Karel Hubka, Miroslav Vodička, Jan Hubka, Ladislav Středa

Program:

1. El. energie – měsíční spotřeba
2. Platby za uplynulý měsíc
3. Tábor mládeže – Zdechovice 2016
4. Rybářské závody žen
5. Stavební práce v hosp. budově – vybourání krbu
6. Plísňová nákaza žaber u PD
7. Rozvody topení v hosp. budově – cenová nabídka
8. Candát obecný - násada

Výbor MO:
1. Projednal cenovou nabídku na dodávku el. energie společnosti Bohemia Energy.
Rozhodl o oslovení této společnosti v souvislosti s návrhem na přsmluvnění, které
povede ke snížení ceny za 1 KWh.
2. Účetní seznámila s platbami za měsíc červen 2016. Jednalo se o platby za el.
energii, násadu kapra a amura, tržní rybu PD a zaplacené zálohy za prodané
známky a povolenky dle termínového kalendáře. Stav účtu k 30.6.2016 činí
611.470Kč. Výbor bere zprávu na vědomí.
3. Vedoucí kroužků mládeže seznámil členy výboru s průběhem rybářského tábora
mládeže do 15 let ve dnec 23.6. – 28.6.2016 ve Zdechovicích. Tábora se zúčastnilo
celkem 27 dětí. Výbor bere zprávu na vědomí.

4. Rozhodl, že z důvodu naplánované rekonstrukce hospodářské budovy v měsících
červenci a srpnu 2016 dojde ke zrušení rybářských závodů žen naší MO pro letošní
rok.
5. Rozhodl o zahájení stavebních prací na odstranění krbu v hospodářské budově.
Stavební práce provedou 3 členové naší MO, kterým byla odebrána povolenka za
přestupek proti rybářskému řádu v měsíci červnu 2016.
6. Hospodář seznámil přítomné s průběhem a výsledkem úspěšného přeléčení rybí
obsádky PD na sádkách MO. Úhyn PD byl do 20ks. Výbor bere zprávu na vědomí.
7. Rozhodl o zahájení výběrového řízení na instalaci rozvodů topení včetně
elektrokotle v hospodářské budově. Budou osloveny 3 firmy k podání cenové
nabídky a vítězem bude firma, která podá cenově nejvýhodnější nabídku.
8. Hospodář seznámil členy výboru se zahájením odlovu násady candáta obecného na
výtažníku Jindra. Za 1 týden odlovu se podařilo slovit celkem 9.000ks. K dnešnímu
dni bylo prodáno celkem 5.750ks za cenu 3Kč/ks. Výbor bere zprávu na vědomí.

V Havlovicích dne 14.7.2016

Předseda MO
Ladislav Středa

Jednatel MO
Martin Kult

