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

schvaluje
a) Termín výběru povolenek na MÚ Staňkov 12. 1. 2019 od 9,00 do 12,00 hodin
b) Termín výdeje povolenek na MÚ 26. 1. 2019 od 9,00 do 11,00 hodin
c) Návrh na udělení Bronzového odznaku členům: Roman Denk, Karel Kuneš,
Petr Poslední
d) Termín konání plesu na 19. 1. 2018, cena vstupného 150,- Kč
e) Cenu vánočních ryb 90,- až 95,- Kč za kg, bude upřesněna dle velikosti
nalovených ryb, termín prodeje 23. 12. 2018
f) Přijetí nového člena- Michal Říman – obnovení členství
g) Návrh na nákup ryb z Blatné
h) Návrh na zvýšení zápisného z 300,- na 500,- Kč po schválení členské schůze

II.

bere na vědomí
a) Zakoupení smažicí pánve a ohřívače v ceně 7 078,- Kč
b) Informaci o nasazení 4 500 ks candáta na revír
c) Informaci o odměně za odstřel kormorána za 1 ks 500,- Kč
d) Informaci p. Kučery o zakoupení výbavy pro rybářský kroužek v rámci dotace
US ČRS Plzeň v hodnotě 9 526,- Kč. 70% hradí ÚS ČRS Plzeň. Doklady se
zprávou zaslány na ÚS ČRS Plzeň
e) Zahájení rybářského kroužku za účasti 10 dětí
f) Informaci o výlovu Strachotín 1 a následné nasazení 503 kg kapra do
regulace, celkem sloveno 1900 kg K3
g) Proplacení faktury od obce Hlohovčice v částce 5 000,- Kč

h) Informace o výlovu Strachotín 7, bylo sloveno 602 ks lína
i) Během dalšího týdne proběhne výlov ostatních rybníků v soustavě Strachotín
j) Informaci o vyhotovení manipulačních řádů, schváleno městem Staňkov, nyní
čekáme na vyjádření odboru životního prostředí Horšovský Týn. Nutno provés
prohlídku vodního díla
k) Ivana Leitlová získala 2. Místo na mistrovství republiky v přívlači
Ukládá

III.

a) Zajistit vstupenky pro absolventy tanečních ja jejich pozvání na rybářský ples-

p. Wagner
b) Domluvit předtančení na plese- p. Wagner
c) Zajistit ukončení rybářského kroužku a konání závěrečných testů- p. Leitl,

Hudec
d) Připravit plakáty na rybářský ples- p. Urs a Kadlec
e) Připravit plakát na prodej kaprů- p. Hudec
f)

Připravit pozvánky na rybářský ples- p. Urs

Václav Velenovský
předseda

Antonín Hudec
jednatel

Příští schůze se koná 6. 12. 2018 od 18,00 hodin v restauraci Za poštou

