Výroční členská schůze Rybářského spolku Trnávka
16.2.2018.
Přítomno 15 členů, p. Suchánek Marek - omluven, p. Hanuš pí. Hanušová p. Shorban
Mykhaylo – neomluven, p. Valenta, p. Kopiš – zájemci o členství v rybářském spolku
1. Úvod – přečtení programu - p. Suchánek
2. Hlasování o programu výroční členské schůze – schválen jednohlasně
3. Přehled ulovených ryb. Informace o zarybnění za rok 2017 – p. Vojáček

Druh ryby
Kapr obecný
Štika obecná
Candát obecný
Amur bílý
Bolen dravý
Sumec obecný
Cejn velký
Ostatní

Celkem

Kusy

Hmotnost v kg
105
5
2
3
1
2
68
8

381,7
12,8
7,6
18,8
1,6
9,4
29,5
2,5

194

463,9

Nákup ryb – 280 kg za 19 910 Kč z Rybářství Chlumec
4. Návrh termínu rybářských závodů na 26.5. 2018, podána žádost na O.Ú. o
sponzorský dar ve výši 5 000 Kč – p. Vojáček
5. P. Hanuš a pí Hanušová neodevzdali přehled o úlovcích – končí v Rybářském spolku
Trnávka
6. Informace o kurzu na hospodáře. V případě zájmu lze požádat O.Ú. o financování
kurzu.
7. Plocha u nového hřiště – sekání trávy si bere na starost O.Ú.
8. Informace o brigádnických hodinách – p. Suchánek Tomáš
9. Zpráva o stavu financí – p. Konvalina
10. Volby stávajícího výboru na další dvouleté období – jednohlasně
11. Návrh dozorčí komise – navrhující p. Vojtíšek, p. Benadik, p. Cypro
12. Zvolena dozorčí komise – předseda p.Cypro, členové p. Vančura, p. Brouček
13. Volba nových členů p. Kopiš – jednohlasně, p. Valenta – jeden proti, p.Zika –
jednohlasně
14. Hlasovaní o podmínkách přijetí nových členů – 1500 Kč za brigádnické hodiny, 400 Kč
povolení k rybolovu, 100 Kč členský příspěvek – schváleno jednohlasně
15. Prodej povolení k rybolovu 23.2. 2018 p. Konvalina 18 – 19 hod. v pohostinství
Trnávka. Poté po domluvě s p. Konvalinou
16. Diskuze
1. p. Suchánek na p. Vojtíška dotaz o vykopání pařezu z vyvráceného stromu.
2. P. Valenta – informace o projednáni, garážovaní traktůrku, na OÚ 5.3.2018

3. P. Vojtíšek – čištění sít na odtoku z rybníka
4. P. Brouček – dotaz na odebírání vzorku vody a zjištění PH
5. P. Valenta – informace o čištění Kamčatek do konce února
6. P. Vojtíšek – krmení ze břehu rybníka p. Tichý vysvětlil
7. P. Valenta – obnovení smlouvy s O.Ú. na stříkání stání potoku
8. P. Cypro – dotaz kdo chytil jesetera – od léta nikdo
17. Hlasování o usnesení – jednohlasně

Zapsal 16.2.2018 Jiří Vojáček

