Zápis z členské schůze ze dne 1.9.2017

Přítomno: 17
Omluveno: 7

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
- Revizní komise – předsedou byl zvolen Martin Masář
- Zpráva finančního hospodáře – předáni a převzetí funkce proběhlo v
pořádku
3. Návrhová komise: Roman Svoboda,Milena Vašinková
4. Zpráva mysliveckého hospodáře
- Odlov
- 5 ks černé zvěře, pravidla lovu na našich stránkách
- Placení odvozu do kafilerky platí naše sdružení
- Odlov srnců je ukončený
- B.Vašinka odlovil srnce k jubileu
- Schází odlov 9 srn a 10 srnčat, 3 ks srn sraženy tak se odpočítá z celkového
stavu odlovu
- Dodržet pravidla odlovu holé podle stanovených pravidel v loňském roce
- Odlov dančí zvěře – 1 ks daniela, 1ks danče
- Celkem odloveno lišek – 7ks
- Příprava krmných zařízení – odebrat zrno uložené v družstvě
5. Zpráva finančního hospodáře
- Drobné výdaje 3.190,- Výdaje ČN 11.081,- Dlažba plecháč 1.250,- Kafilerka 331,- Krmení bažanti 2.047,- Převod do banky 7.000,- Pronájem chaty 1.000,- Tržba ČN 18.983,- Pronájem hradu 600,- Pronájem chaty chlaďák 150,- Dorovnání závazků 8.518,- Prodej zvěřiny 5.200,- Stav pokladny 4.162,- Zisk na Červebcové noci 7.902,- Stav k 1.7.2017 219.693,98
6. Příprava honu na kačeny dne 14.10.2017 v 8.00hod.
- Občerstvení – guláš zajistí – Kelar, Kuřil
7. Příprava osla 570 let obce Týn n/B 9-10.9.2017 (sobota,neděle)
- Zajistit čepováni piva, 100 porcí guláše – vaření guláše Domes L. cena 80,- Kč
- 9.9. – Špunar L,Sazima,Raška,Svoboda

10.9.- Severa,Špunar R,Svoboda
Skákací hrad – Štefurák Jiří
Výstavka foto 2 panely v Muzeum B.Smetany ve středu 16,00 foto zajistí
Jemelka Zd.
- Sobota 9.00 hod. příprava stánku, skákacího hradu
8. Rúzné
- Obilí, řepa zajistí předseda
- Dušičky 27.10.2017 15.00hod. sraz u hřbitova
- Trubače zajistí Svoboda
- Podložky zajistí Severa
9. Diskuse
- Ryšánek A. st. – výměna elektroměru
- Jemelka – podáni podkladu na dotaci vypuštění zajíců
- Svoboda – informace k vypuštění bažantů
- Vašinka B. – návrh na změnu konáni členských schůzí – přesunout na všední
den – středa nebo čtvrtek
- Sazima – zahájení kurzu prohlížeč zvěřiny
- Vašinka – návrh na odlov postižených srnců – průběžně
- Svoboda – oprava chaty, kuchyň, elektroinstalace, připravit termín brigády
-

Zapsal: Zd.Jemelka

Předseda: Ant. Ryšánek

