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
2. srpna 2018
Přítomni: Velenovský, Hudec, Kučera, Vítek, Kadlec, Wegschmied, Tachovský,
Kraus, Zámostný
Nepřítomni: Leitl, Urs, Wagner
Výborová schůze
I.

schvaluje
a)

Přijetí nových členů
J. Špringer ml.
J. Špringer st.
Ivana Kaasová
M. Bejlek
Huy Van Diem
J. Mařík

nový člen
nový člen
nový člen
nový člen
nový člen
obnovení členství

b)
Pronájem bytové jednotky od 1. 9. 2018 na Malém Mlýně pro paní
Renatu Oščatkovou, roz. 28. 2. 1990, bytem Žižkova 243, Staňkov, cena
nájmu 4 500,- Kč měsíčně plus vratná kauce 9 000,- Kč. Bližší podmínky
nájmu bude obsahovat nájemní smlouva.
c)

Předání zálohy 50 000,- Kč p. Kadlecovi na zajištění Posezení

d)

Ceník prodeje na akci Posezení

e)
Vyhotovení manipulačních řádů za předběžnou cenu 98 000,- Kč bez
DPH

II.

f)

Prodloužení nájmu p. Gáborová do 31. 8. 2018

g)

Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů

bere na vědomí

a)
Informaci o havárii na rybníce Vížka II. způsobenou vysokým výskytem
amoniaku, který se do rybníka dostal z kanalizačních soustav ústících do
Srbického potoka
b)

Vyčíslení prozatimní škody 17 840,- Kč

c)

Doručení registračního listu

d)

Informaci o vápnění rybníků a záchranných akcí po havárii Vížka II.

e)
Informaci o úniku vody na Strachotíně a její nápravě, nedostatku přítoků
vodních zdrojů
f)

Provedení brigády na Malém Mlýně, instalace zábradlí kolem sádky

g)
Proběhlo kárné řízení s Veronikou Mikulkovou k projednání přestupku
proti rybářskému řádu

III.

Ukládá
a) Provést vyúčtování energií s p. Gáborovou- p. Velenovský
b) Připravit nájemní smlouvu pro p. Oščatkovou- p. Kučera
c) Zajištění přístupu k účtu pro jednatele, účetní a pokladníka, vyhotovení nové
platební karty
d) Zajištění pomůcek pro rybářský kroužek v rámci dotací- p. Leitl

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

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

