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

schvaluje
a)
Přijetí nových členů – Halama Vratislav, Svoboda Jiří – obnovení
členství, Morkesová Šárka, Novák Jan, Vesti Ivan – po vykonání zkoušek
zajistí jednatel A. Hudec
b)
Nové nájemní smlouvy s Povodím Vltavy a zaplacení zvýšeného
nájemného pro RMV pro rok 2019- 2023. Nájem činí 22 766,- Kč za rok

II.

bere na vědomí
a)
Schválení doby konání MÚ Staňkov ohlášené akce 11. 8. 2018,
Posezení nejen pro rybáře, od 16,00 hodin do 02,00 hodin 12. 8. 2018.
Kontaktní osobou pověřen Ondřej Kadlec.
b)
Výsledky rybářských závodů ze dne 26. a 27. 5. 2018. Zůčastnilo se 52
dětí a 75 dospělých závodníků.
c)
Schválení pronájmu sálu v Lidovém domě pro pořádání rybářského
plesu. Zapůjčení výčepu přislíbil p. starosta Mgr. Bc. Horák zatím ústně.
d)
Infromaci o směrnici GDPR pro pobočné spolky. Je nutné nechat
podepsat všechny členy formulář o souhlasu člena se zpracováním osobních
údajů pro potřebu ČRS. Zajistí jednatel p. Hudec.
e)

Zakoupení sítě a keserů v hodnotě 13 938,- Kč.

f)

Vrácení zářivek p. Milanovi Brožovskému

g)
Podepsání smlouvy s nájemkyní do 31. 7. 2018. Po ukončení nájmu
provedení vyúčtování energií.
h)
Provedení instalace schránek na chovných rybnících pro kontrolu
rybářské stráže.
i)

Instalaci nové schránky pro doručování pošty na Malém Mlýně

j)

Zaplacení domény www.crsstankov.cz

k)
Zaplacení 60 500,- Kč za zaměření chovných rybníků k potřebám
vyhotovení manipulačních řádů
l)
Nákup 50 000 ks embryonů kapra, vysazení 1800 ks rychlené štiky na
revír
m)
Zakoupení a následné vysazení kapra do RMV (150 ks), do Vížka I. (54
ks). Cena za kg- 55,- Kč.
n)
Provedení brigády na Malém Mlýně, úklid a následné plynování
k likvidaci brouka v obilí
o)

Provedení brigády na rybnících

p)

Odvoz obilí od p. Bozděcha

q)

Informaci o rozboru hospodaření 2017

r)
Provedení opravy čapu na Strachotíně 6 plánovanou na 16. - 17. 6.
2018
s)

III.

Informaci o usmrcených rybách predátory na Vížka I.

ukládá
a)
Sestavit seznam nemovitostí a výměr pozemků – předseda p.
Velenovský
b)
Zajistit tombolu na Posezení od místních spolků – divočáka – p.
Velenovký
c)
Vypracovat návrh na zakoupení pomůcek pro rybářský kroužek v rámci
dotací ČRS- p. Leitl

Další schůze se koná 2. 8. 2018 od 19,00 hodin

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

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

