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

schvaluje
a)

Přijetí nového člena - Weis

b)

Termín rybářského plesu na 19. 1. 2019

c)

Nákup zatahovací sítě do sádky

d)

Nákup nových keserů

e)

Prodej bílé ryby MO Holýšov

f)

Nákup kaprů pro RMV od pana Wendla za 50,- Kč/kg

g)
Likvidaci brouka v obilí chemickou cestou, po uskutečněné brigádě na
Malém Mlýně

II.

bere na vědomí
a)
K 1. 5. Vypadlo z IS Lipan 29 členů z důvodu nezaplacení členského
příspěvku na rok 2018 a 4 členové z důvodu úmrtí
b)
Získání živnostenského listu a koncese na prodej alkoholu pro
organizaci
c)
Předání zamítnutí žádosti organizátorům Běhu Asgár run přes rybníky
Vížky
d)
Předání funkce předsedy p. Horáka p. Velenovskému, o předání byl
zhotoven soupis předaných položek
e)

Provedení kontroly a soupis razítek MO

f)
Klíče od Mlýna vlastní tyto osoby – Kučera, Hudec, Vítek, Wagner,
Velenovský, nájemnice p. Gáborová
g)

Vrácení zářivek p. Brožovskému

h)

Provedení servisu traktoru

i)
Přislíbení Města Staňkov na zapůjčení stanu a zajištění osvětlení na
Rybářské posezení
j)

Informaci o zarybnění chovných rybníků K1

k)
Informaci o proplacení škod způsobených vydrou říční na Strachotínech
ve výši 16 808,- Kč, z čehož správní popletek činí 2300?- Kč
l)
Zakoupení medikovaného krmení, následné zkrmení na Vížka I. a II. A
Strachotíně
m)

III.

Dar p. Koryťáka- 100 kg strouhanky

ukládá
a)
Zajištění rybářských závodů 26. a 27. 5. 2018 a jejich propagaci– Urs a
Kadlec
b)

Provedení inventury- Kučera, Wagner

c)
Vypracování nové směrnice pro používání vozidla a proplácení
brigádnických hodin starších členů
d)

Zaplacení domény- Velenovský

e)

Vyhotovení nové nájemní smlouvy s p. Gáborovou – Kučera

f)
Zajištění smlouvy s městem na používání čističky odpadních vod–
Velenovský
g)
Podání žádosti MÚ o povolení rušení nočního klidu při akci
Posezení…., které se koná 11. 8. 2018
h)
Zajištění schránek na chovné rybníky pro kontrolu rybářské strážeHudec, Vítek, Kučera
i)

Vyhotovit zprávu o nasazení- Wagner

j)

Vyhlásit brigádu na M. Mlýně na 12. 5. 2018 – Kučera

k)

Zajistit opravu výtahu- Kučera

l)

Zajistit servis o.a. Navara – Velenovský, Kučera

m)

Podat návrh na odstřel bobra a kormorána na rybnících Strachotín

Další schůze se koná 7. 6. 2018 od 19,00 hodin

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

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

