Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Staňkov
IČO 18232647, Plovární 415, 34561 Staňkov

Usnesení z výborové schůze Místní organizace Českého
Přítomni: Velenovský, Kučera, Wágner, Leitl, Kadlec, Zámostný, Urs, Hudec,
Tachovský, Wegschmied
Nepřítomni: Vítek, Kraus
Výborová schůze
I.

Schvaluje:

a) nákup 3 ks. laminátových kádí, zajistí Kučera,
b) nákup vybavení do kuchyně v klubovně, nákup plynového vařiče- zajistí Kadlec,
c) plán oprav a výstavby na rok 2019 - oprava čapu S5, výstavba přístřešku pro
OA Nissan Navara,
d) návrh předsedy DK řádně zaznamenávat jízdy motorovými vozidly do knihy
provozu včetně tankování PHM,
e)

přijmutí nové člena pana Jaroslava Římana, bytem Frýdek Místek,

f)

termín 45. rybářského plesu v sobotu dne 18. 1. 2020, hudba Music Klatovy,

g) nákup násady Kapr K1 od Blatenského rybářství, cca 16000 ks ( dle velikosti),
h) servis čerpadla a elektrocentrály u firmy Heron Plzeň, servis traktoru
svépomocí- zajistí Kučera, Kadlec.

I.

Bere na vědomí :
a) odstoupení pana Antonína Hudce z funkce jednatele a z výboru organizace na
vlastní žádost, ke dni 14. 2. 2019,
b) informaci předsedy o šetření ve věci bonity pozemků u rybniční soustavy Vížka
1,2,
c) informaci předsedy o podání aktualizovaného přiznání k dani z pozemků na FÚ,
d) zprávu p. Kadlece o vyúčtování plesu, poplatek za autorská práva není dosud
vyúčtován,
e) zprávu pokladníka o stavu finančních prostředků na bankovním účtu i pokladně
organizace,

f)

zprávu místopředsedy o činnosti za měsíc leden na chovných rybnícíchvyvápněné rybníky v soustavě Strachotín, zastavená voda na rybnících
Strachotín, dovoz krmení,

g) informaci místopředsedy o objednávce medikovaného krmení od ÚS,

III.

Pověřuje:
a) Předsedu, místopředsedu a předsedu DK, aby zajistili řádné převzetí všech
písemností, klíčů a věcí v majetku organizace od bývalého jednatele,
b) místopředsedu výkonem funkce jednatele do obsazení funkce novou osobou,
c) místopředsedu správou webových stránek i facebookového profilu organizace,
d) předsedu a místopředsedu jednáním na ÚS ve věci přerozdělování fondu SHR,
e) předsedu a místopředsedu přípravou členské schůze 2019.

IV.

Vyslovuje:,
a) poděkování všem zúčastněným za zorganizování 44. rybářského plesu, akce
byla vydařená jak po organizační , tak i finanční stránce, akce je u veřejnosti
kladně hodnocena,
b) nesouhlas s tvrzením bývalého jednatele pana Hudce při vydávání povolenek
v zasedací místnosti MÚ Staňkov, dne 26. 1. 2019, kde sděloval členům
organizace, že se na RMV Čermná budou vysazovat pstruzi či siveni
v podzimních měsících letošního roku. Platí usnesení z výborové schůze
v prosinci 2018, kde bylo rozhodnuto, že o vysazení uvedených ryb rozhodne
výbor v letních měsících.

-----------------------------------Václav Velenovský
předseda

-------------------------------------Petr Kučera
místopředseda

