
                                         Zápis 8. 
 

Z jednání výborové schůze ČRS, z.s. MO Turnov konané dne 9.12. 2020.  

 

Přítomni: ing. J. Dědeček, M. Malý, J. Holeček, J. Obdržálek, L. Malý, T. Hudec 

 

Schůzi zahájil předseda spolku ing. J. Dědeček konstatováním, že v roce 2021 se 

nebude konat rybářská veselice a největší pravděpodobností ani členská schůze  

ČRS, z.s. MO Turnov plánovaná na začátek měsíce února. 

Současná epidemiologická situace v ČR neumožňuje konání těchto dvou akcí. 

 

Členové spolku při koupi ČP a povolenky k lovu pro rok 2021 svým podpisem 

zároveň podepíši návrh usnesení a bližší podmínky výkonu rybářského práva.  

Veškeré potřebné informace budou k nahlednutí na nástěnc e přímo v kanceláři. 

 

Jakékoliv připomínky k BPVRP, náměty či skvělé nápady směřujte přípo na jednatele 

spolku   p. M. Malého  e-mailem (majklmaly@centrum.cz) 

nebo formou SMS zprávy na tel. 607 950 221 nejpozděj i do 15.1. 2021.                   

Na nejbližší lednové schůzi je výbor MO probere a rozhodne o nich.  

 

Jednatel spolku M. Malý informoval členy výboru o:  

– aktuálních finančních prostředcích spolku, došlých fakturách a jejích úhradách  

– výlovech na Pekle a Borku 

– prodej ČP a povolenek 1. termín v pátek 12.2. 2021   od  9 -12    a  16-19 hod. 

                                     2. termín v pátek  26.2. 2021   od  9 -12    a  16-19 hod. 

– ceny povolenek zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2020 tedy 2 300, - Kč 

– členské příspěvky děti 100,- Kč  mládež 200,-Kč dospělí  500+300 

– termíny  kaprových maratonů (Roudný a Libuň) a dětských závodů budou 

začátkem roku upřesněny. 

 

Hospodář J. Obdržálek informoval členy výboru o aktuálním výtěru pstruha 

obecného a intalování elektrických ohradníků na sádkách proti rybožravým 

predátorům. 

 

Výbor ČRS, z.s. MO Turnov se usnesl, že v roce 2021 nebude poskytována  žádná 

sleva na povolenku pro ZTP a invalidy (tyto členové budou zproštěni pouze 

brigádnické povinnosti). 

Dále se výbor M O jednohlasně dohodl, že členům: 

M. Bulva, J. Mráz, O. Velychko, Jiří Malý, P. Janda ml., T. Liolias, K. Hartman  

     a M. Linková  bude poskytnuta sleva na povolenku za skvělou práci ve prospěch     

     spolku. 

 

Zapsal: M. Malý                                            zápis ověřil : J. Obdržálek 
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