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

Usnesení z výborové schůze Místní organizace Českého
rybářského svazu ve Staňkově konané ve čtvrtek dne
6. září 2018
Přítomni: Wagner, Hudec, Kučera, Vítek, Zámostný, Urs
Nepřítomni: Leitl, Velenovský, Wegschmied, Tachovský, Kraus, Kadlec
Výborová schůze
I.

II.

schvaluje
a)

Nákup plynové pánve v ceně 4 000,- Kč

b)

Nákup 2 ks termohrnce v ceně 2 000,- Kč za kus

c)

Nákup vaniček na přepravu ryb

d)

Přijetí nových členů Bláha Matyáš, Bláha Adam- dětské povolenky

bere na vědomí

a)
Informaci o dokončování manipulačních řádů na soustavu rybníků
Strachotín, poté předání na MÚ Horšovský Týn, odbor životního prostředí
b)
II.

Informaci, že není nutné obnovit manipulační řády na rybníky Vížka I. a

c)
Nutno obnovit zápis zodpovědných osob obsluhy rybníků- obsluhou
pověřeni p. Wagner, Kučera
d)
12. 9. v 9,00 proběhne kontrola na rybnících Vížka I. a II. z MÚ Stod,
odbor životního prostředí
e)
Informaci o havárii na Srbickém potoce, další kroky podnikneme po
zaslání rozhodnutí MÚ Horšovský Týn
f)
Informaci o opětovném povolání Policie ČR a hasičů 19. 8. 2018 na
Vížku I. z důvodu znečištění vody. Bylo zde prokázáno velké množství sinic
z důvodu překročení amonných iontů a trvalého znečištění čpavkem
g)

Informaci o průsaku hráze na Strachotíně I.

h)
Informaci o výlovu štiček na Strachotíně 5, bylo vyloveno 143 ks a
následně nasazeno mezi Mlýny, na Zubřinu a 20 ks na RMV

i)
Informaci o vyhotovení smlouvy s nájemnicí p. Oščatkovou Renatou na
1 rok. Cena nájmu 4 500,- Kč měsíčně + 9 000,- vratná kauce
j)
Byla provedena oprava podlahy a položení lina v nájemním bytě,
oprava kotle
k)

Vrácení přeplatku za energie p. Gáborové 14 687,- Kč

l)
Informaci o odeslání protokolu o potrestání V. Mikulkové na ÚS ČRS
Plzeň
m)

Nabídku pekařství Kuric na dodávku rohlíků ze zkušebního pečení

n)
Z Chotiměře prozatím nenaskladňovat obilí z důvodu dostačujících
zásob

III.

Ukládá
a) Obsluhám rybníků zajistit označení jednotlivých rybníků

Příští schůze se koná 4. 10. 2018 od 19,00 hodin

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

-------------------------------------Antonín Hudec
jednatel

