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

Usnesení z výborové schůze
Přítomni: Velenovský, Kučera, Urs, Kraus, Leitl, Tachovský, Wegschmied, Zámostný ,
Wagner
Nepřítomni: Kadlec, Holeček, Vítek

Výborová schůze dne 12. 9. 2019

I.

Bere na vědomí :

a)

zahájení kontroly ČIŽP na rybníkách Víšek 1 a Víšek 2 na základě anonymního udání,

b) sdělení Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306
13 Plzeň, Č.j. PK-ŽP/11978/19, kde se uvádí, že KÚ zasílá podnět k prošetření stavu věcitedy zda byly odstraněny nedostatky při nakládání se závadnými látkami v areálu ZS
Srbice, zda nedochází k neoprávněnému odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou
potřebu na ČOV Poděvousy a zda je dodržován kanalizační řád obce Poděvousy,
c) informaci místopředsedy o montáži lávky na čap rybníku Strachotín 1,
d) informaci místopředsedy o jednání s městem Staňkov ve věci ČOV na pozemku u domu
čp. 415 v Plovární ulici,
e) odpověď OÚ Poděvousy na naši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ze dne 25. 8. 2019,
f) informaci místopředsedy o provedených pracích na rybochovných zařízeních a v objektu
naší organizace v Plovární ulici,
g) informaci místopředsedy o podané žádosti o odchylný postup ve věci plašení a odstřelu
kormoránů na rybnících Vížka 1 a Vížka 2,
h) informaci o provedené noční kontrole revírů Radbuza R5, RMV Čermná v noci z 23. 8. na
24. 8. 2019 ve spolupráci s RS,

II.

i)

informaci místopředsedy o situaci na chovných rybnících

j)

informaci místopředsedy o zakoupení 500 kg. Kapra K4 od společnosti Blatenská ryba, cca
110 ks. bylo vysazeno na RVM Čermná, zbytek na chovné rybníky.

Schvaluje:
a) nákup zboží v hodnotě 10.000,- Kč na činnost rybářského kroužku, zejména 8 ks. měrek
na ryby ( pokud to bude možné) nebo projektor k PC, dotace MŠMT činí 70 %,
maximálně 7000,- Kč,
b) vzájemné vyúčtování služeb za vodu a elektrickou energii s nájemnicí bytu paní
Osčatkovou, nedoplatek ve výši 275,- Kč uhradí paní Osčatková na pokladně
organizace,

c) přestavbu dílny ve stodole u traktoru na garáž na Navaru,
d) zakázku na výrobu plechových vrat na garáž u firmy Kovovýroba Jindřich Hrach,
e) plán akcí rybářského kroužku dle návrhu p. Leitla, tj. chytání ryb dne 28. 9. 2019 na
rybníku Vížka 1, občerstvení účastníků na náklady organizace organizace, konání
rybářského kroužku od 31. 10. 2019,
III.

Zamítá
a) žádost nájemnice paní Osčatkové o přestavbu koupelny v bytě v domě čp. 21.

IV.

Ukládá:
a) předsedovi a místopředsedovi odpovědět ČSIŽP na oznámení o kontrole dle
schváleného návrhu textu, vést jednání v dané věci, zajistit úklid betonových tašek na
rybnících,
b) místopředsedovi jednat s MÚ Stod , OŽP, ve věci zajištění odchylného postupu
v plašení a odstřelu kormorána velkého na rybnících Vížka 1 a Vížka 2,
c) vedoucímu rybářské stráže instruovat jednotlivé členy rybářské stráže, aby se při své
kontrolní činnosti více věnovali kontrolám rybochovných zařízení, včetně kontroly
znečištění vody v Srbickém potoce. V případě zjištění znečistění jsou toto povinni
ihned oznámit vedoucímu rybářské stráže či místopředsedovi,
d) místopředsedovi zajistit ve spolupráci s městem Staňkov akci přestavby dílny na garáž,
e) předsedovi a místopředsedovi zajistit na OÚ Poděvousy okopírování požadovaných
dokumentů – plán kanalizace okolo farmy a projekt ČOV, zejména technickou zprávu,
f) místopředsedovi spolupracovat s SKPV PČR Domažlice,
kriminality, ve věci šetření znečišťování Srbického potoka.

Ve Staňkově dne 12. 9. 2019
vypracoval: Kučera

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

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

odbor

hospodářské

