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

Usnesení z výborové schůze
Přítomni: Velenovský, Holeček, Kučera, Urs, Kadlec, Leitl, Tachovský, Kraus
Nepřítomni: Zámostný, Wegschmied, Wagner, Vítek
Výborová schůze dne 4. 7. 2019

I.

Schvaluje:
a) poskytnutí zálohy ve výši 40.000,- Kč panu Kadlecovi na nákup zboží pro posezení v srpnu
2019,
b) další postup ve věci znečišťování Srbického potoka dle návrhu místopředsedy,
c) přijetí nového člena pana Josefa Sidora, bytem Čermná, přihláška předána jednateli,
d) přijetí nového člena pana Jiřího Tomka, bytem Plzeň, přihláška předána jednateli,
e) nákup ryb na RMV Čermná z Blatenské ryby a.s. v srpnu 2019 – zajistí Kučera,
f)

nákup ryb na rybářské posezení 20 ks. na výrobu specialit, 10 ks. tombola posezení, zajistí
Kučera,

g) vstupné na rybářské posezení dne 17. 8. 2019 bude dobrovolné, cena lístků do tomboly 20,Kč/kus,
h) prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě čp. 21 v Plovární ulici s paní R. Očatkouvou
o jeden rok, tedy od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020, nájemné 4500,- Kč za měsíc + energie.

II.

Bere na vědomí :

a) zprávu místopředsedy o stavu znečišťování Srbického potoka a o jeho vlivu na chovné rybníky
Vížka 1 a Vížka v červnu 2019,
b) svolání mimořádné schůze kvůli organizaci rybářského posezení. Schůzi svolá pan Kadlec
v prvním týdnu v srpnu, přesný termín bude sdělen,
c) přechod na novou e-mailovou adresu organizace – Stankov@mocrs.cz- již je plně funkční,
d) žádost paní Osčatkové ve věci rekonstrukce koupelny v bytě čp. 21- po prohlídce na místě a
stanovení nákladů se rozhodne o dalším postupu na příští schůzi,
e) schválení dotace na rybářský kroužek z MŠMT na rok 2019 ve výši 7000,- Kč,
f)

stav peněžních prostředků organizace k 4. 7. 2019,

g) uhrazení škody na rybách při havárii v červenci 2018 od ZD Srbice.

III.

Ukládá :

a) místopředsedovi zajistit přepis odběru vody z nájemníka bytu na organizaci,
b) místopředsedovi vypracovat vyúčtování odběru elektřiny a vody v OM čp. 21 a toto předložit ke
schválení na další schůzi,
c) místopředsedovi a vedoucímu dětského kroužku vyčerpat poskytnutou dotaci na činnost
rybářského kroužku, vše administrativně vyřídit.

Ve Staňkově dne 17. 7. 2019
vypracoval: Kučera

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

-------------------------------------Miloš Holeček
jednatel

