INFORMACE K 12. 4. 2011
1. Dne 20.2. 2011 proběhla členská schůze MO za účasti pouze 96
členů – hlavní závěry – viz. usnesení.
2. V lednu byl zahájen provoz nových webových stránek, rediguje p.
Petr Dzurenda, za provoz zodpovídá hospodář p.Bárek. Výbor schválil
výši školného pro r. 2011 na 1000 Kč, pro mládež v rybářských
kroužcích 500 Kč.
3. V únoru byla podána žádost o dotaci na odbahnění rybníka ve
Vítovicích, MO uhradí za projektovou dokumentaci částku 30 000 Kč.
Po ukončení výběrového řízení na odbahnění V. Kačence se 2 firmy
odvolaly. Na tuto akci stále existuje pouze příslib dotace. K dokončení
dotačního řízení Mze vyžaduje další a další dokumenty. Hlavní práce
na tomto rybníku budou zahájeny zřejmě v letním období. Do výboru
MO byl kooptován p. Kupčík Vlastimil, na vlastní žádost byl uvolněn
p. Dofek Jan.
4. Na rybářském domku byl zatím proinvestováno 1 200 000 Kč, na
vnitřních úpravách pracuje 1 zedník, měsíčně je nyní vynakládáno
20 000 Kč.
5. Probíhá jednání s OÚ v Nemojanech – chtějí nájem 25 000 Kč za
rok a s OÚ v Lulči – chtějí úpravu doby lovu v letních měsících
6. Zarybnění - dne 15.4. byl do pstruhových vod vysazen 1 q Pd.
Hlavní zarybnění MP revírů bude provedeno na podzim z vlastního
rybochovu. Menší množství K bude vysazeno v jarním období.
7. Dne 25.3. 2011 svazová rada MRS zrušila usnesení naší ČS z 31.1.
2010 v bodě, který se týkal úhrady brigádnické povinnosti v částce
300 Kč s platností od 1.1.2011. Zůstává tedy na r. 2011 v platnosti
usnesení z ČS MO ze dne 25.4.2009. To stanovuje povinnost uhradit
za neodpracovanou BH částku 60 Kč. Ten, kdo částku 300 Kč letos
uhradil, si ji může vyzvednout zpět do konce června na ryb. domku
(středa 9-12, 14-18 hod.), nebo ji ponechat jako zálohu za
neodpracované hodiny r.2011, nebo požádat o její vrácení v r. 2012,
pokud odpracuje všech 10 BH.
8. V březnu výbor MO na svém jednání zvolil předsednictvo ve
složení předseda, místopředseda a jednatel.
Za správnost
Ing. Jiří Kubín

