Zápis z výroční schůze občanského sdružení Rybářský spolek Střihov
konané 27.12.2012
Zahájení schůze: 19:00
Zůstatek v pokladně k 27. 12. 2012: 27 990Kč
Příjem:
30 530Kč
Převod:
26 200Kč
Výdaje:
28 722Kč
Kontrola účtů – Jelínek Michal, Spejchal Jirka, Savec

Zhodnocení úkolů z loňského roku – zápisy stále nejsou na webu – zajistí Jelínek Michal

Úkoly stanovené touto schůzí na rok 2013:
1. Ořezání vrb.
2. Savec se zeptá na drtič.
3. Ořezat větve u boudy.
4. Pokácet strom u splavu.
5. Kafka Josef obnoví jednání o svěření rybníků do péče našeho spolku.
6. Zabudovat patník k plotu u sv. Václava.
7. Zorganizovat sběr železa, turnaj v nohejbalu a rybářské závody.
8. Povolenky se budou prodávat pouze členům OS.
9. Přijetí nového člena Kafky J. > ZÁPISNÉ BYLO MALÉ, PŘI ZÁVODECH HO MUSÍ ZOPAKOVAT!
10. Podmínka vystavení nové povolenky je odevzdání staré.
11. Hartman Vladimír a Tichý Josef jmenováni porybnými.
12. Úprava stanov a úlovkových lístků – stanovy budou vytištěny v úlovkovém lístku. Pokud nebude
zapsána ulovená ryba v úlovkovém lístku, je to důvod k odebrání lístku a lístek musí být do 1. prosince
odevzdán. Každý člen má právo a povinnost kontrolovat rybařící. Vytištění nových úlovkových lístků
se stanovami zajistí Spejchal J.
13. Starý čeřič bude opraven a prodán – Jelínek Michal, dále budou opraveny kádě.
14. Budou nakoupeny ryby, cca 10 velkých kaprů na koupaliště a další menší ryby též do koupaliště a do
druhého rybníka. Velké ryby na chytání se letos kupovat nebudou.
15. Chytání dravců je povoleno aktivním členům na druhém rybníce neomezeně.
16. Je třeba obnovit aktivitu ohledně OS – obejít občany Střihova a získat nové členy – zajistí Tichý Láďa,
Kafka Josef a Savec do konce června.
17. Kafka Josef zjistí, jak se jmenuje tráva na zpevnění břehů.
Dnešní schůze se zúčastnili :

Baťka Vítězslav
Hartman Vladimír
Holeček Roman
Jelínek Michal
Jelínek Tomáš
Jelínková Romana
Kafka Josef
Kafka Martin
Novotný Petr
Spejchal Jiří
Spejchal Pavel
Tichý Josef
Tichý Vladimír

Ve Střihově 27.12.2012

www.rybari.pkchem.cz rybary@pkchem.cz

