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
6. prosince 2018
Přítomni: Velenovský, Kučera, Wágner, Leitl, Kadlec, Zámostný, Urs, Kraus,
Tachovský, Wegschmied
Nepřítomni: Hudec, Vítek
Výborová schůze
I.

Schvaluje:
a)

opravu čapu na rybníce Strachotín 5 v letních měsících roku 2019,

b)

proplacení nábojů panu Koláčkovi – odstřel bobra,

c)

znění omezení rybolovu na RMV Čermná na rok 2019 dle návrhu
p. Wagnera ( zákaz rybolovu od 23. 3. 2019 do 18. 4.
včetně, atd.),

d)

návrh p. Kučera nevysazovat v jarních měsících sivena či
pstruha na RMV Čermná, o vysazení v podzimních měsících roku 2019 se
rozhodne později,

e)

termín členské schůze v neděli 17. 3. 2019 od 10.00 hodin v kinosálu
MÚ Staňkov- žádost o propůjčení zajistí p. Kučera,

f)

termín výběru povolenek od členů v sobotu 12. 1. 2019 od 9.00 hodin
do 12.00 hodin, vydání povolenek v sobotu 26. 1. 2019 od 11.00 hodin

g)

termín prodeje vánočních kaprů na Malém Mlýně v neděli 23. 12. 2019
od 9.00 hodin do 12.00 hodin, cena kapra a amura 95,- Kč za kg,

h)

zadání zakázky na výrobu reklamního banneru se znakem organizace
u firmy B-Desing – zajistí místopředseda p. Kučera

ch)

cenu vstupného na rybářský ples – 150,- Kč za vstupenku, tombola 400
ks. za cenu 40,- Kč/kus, ceník nápojů stejný jako na letním posezení,

i)

rozdělení funkcí na plese Kučera, Wágner- prodej tomboly, výdej malé
tomboly, Hudec,- výdej velké tomboly, Urs, Kadlec- prodej nápojů,
Zámostný – výroba a prodej pochutin, Velenovský – servis kapele,

Cibulka, Falout, Straka – vstup a šatna, ostatní Kadlec,
do malé tomboly 30 ks. kaprů, výdej kaprů bude na Malém Mlýně

j)

v sobotu 20. 4. 2019 od 9.00 hodin do 11.00 hodin,
termín posezení členů rybničního výboru na Malém Mlýně na sobotu

k)

29. 12. 2018 od 16.00 hodin, občerstvení zajistí Kučera a Kadlec,
l)

vydání zálohy ve výši 20.000,- Kč do pokladny na vánočních kaprů,
drobné dle výčetky zajistí p. Urs,
výdej kaprů pro sponzory organizace v sobotu dne 22. 12. 2018.

l)

Bere na vědomí :

II.

zprávu KPPP při MÚ Horšovský Týn o odložení přestupku z

a)

důvodu nezjištění pachatele - otrava ryb na rybníce Vížka II 8/2018
jednání s p. Žluvou o výkupu nebo směně pozemků pod

b)

rybníkem Vížka II,
informaci o výrobě výzdoby na rybářský ples – ZUŠ p. Kaufnerová,

c)

p. Šenk
d)

schválení finančního příspěvku na rok 2019 ve výši 20.000,- Kč
od města Staňkov, na podporu činnosti mládeže, k vyplacení dojde
v březnu 2019 na účet organizace,
schválení příspěvku na dětské rybářské závody od firmy Evobus na rok

e)

2019 – na účet organizace, výše příspěvku bude upřesněna,
informaci o obdržení finančních prostředků z dotace MŠMT na činnost

f)

rybářského kroužku,
zprávu o vyhotovení kompletní dokumentace k rybniční soustavě

g)

Strachotín + aktualizace manipulačních řádů na soustavu Vížka
firmou Mepos za předem schválenou cenu, vše schváleno příslušným
vodoprávním úřadem
III.

Pověřuje:
a) zajištění kontroly vozidla Nissan Navara na stanici STK – p. Velenovský,
b) členy DK přítomností po celou dobu konání plesu.

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

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

