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Č.j.: 11/2018 

USNESENÍ 
z 10. výborové schůze 

MO ČRS Kolín konané 08.10.2018 
 
 

Přítomno:  celkem: 12 členů výboru, 4 členů dozorčí komise, 3 hostů, 

 

Program VS:  

1) Zahájení (p. Krouza) 

2) Seznámení s došlou poštou (p. Nemčoková) 

3) Stav účtu a provozní platby (p. Nemčoková) 

4) Návrhy na zvýšení cen pronájmů (výbor) 

5) Vypracována smlouva na pronájem pozemku v loděnici klubu VS (p. Krouza) 

6) Infomace z konference SÚS Praha konané 22.09.2018 (p. Krouza) 

7) Diskuze 

8) Závěr (p. Krouza) 

9)  

 

1. Zahájení (p. Krouza) 

 

Jednání VS zahájil předseda MO ČRS v Kolín p. Jiří Krouza. Přítomné přivítal a seznámil s programem. 

K programu nebyly žádné připomínky a byl jednomyslně schválen. Schůzi nadále řídil. 

 

 

2. Seznámení s došlou poštou (p. Nemčoková) 

 

Výbor byl seznámen s došlou poštou. 

 

 

3. Stav účtu a provozní platby (p. Nemčoková) 

 

Paní Nemčoková seznámila přítomné se stavem účtu MO a s platbami za faktury, a za dodané ryby. 

 

 

4. Návrhy na zvýšení cen pronájmů (výbor) 

 

    Výbor v tomto bodě projednával návrh zvýšení ceny pronájmu rybářského domku: 

- pro členy ČRS MO KOLÍN na 1500 Kč za 24 hod.,  

- pro nečleny ČRS MO KOLÍN na 2000 Kč za 24 hod., 

- zavedení vratné kauce při každém pronájmu ve výši 500 Kč, 

- zavedení vratné kauce ve výši 1000 Kč při každém pronájmu chaty v Samopších 

Všechny návrhy výborem jednomyslně schváleny a odsouhlaseny.  
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5. Vypracována smlouva na pronájem pozemku v loděnici klubu VS (p. Krouza, Mensatoris) 

 

    Pan Krouza a pan Mensatoris seznámily výbor s návrhem smlouvy za účelem pronájmu pozemku č. 1427 

v k.ú. Kolín, klubu Vodních sportů a mládeže, který tam dlouhodobě hospodaří. Cena ročního nájemného 

odsouhlasena na 5000,-Kč (klub VS chtěl nabídnout 3000,-Kč. Nájem v platnosti od 01.01.2019. Výborem 

jednomyslně odsouhlaseno.  

 

 

6. Informace z konference SÚS Praha konané 22.09.2018 (p. Krouza) 

 

   Pan Krouza seznámil výbor se všemi záležitostmi a změnami, které byli dne 22.09.2018 přijaty na 

Územní konferenci SÚS Praha.   

 

 

7.    Diskuze 

 

V rámci diskuze projednávány náležitosti k blížícímu se hospodářskému vyrovnání, prověrkám MO ve 

vztahu k SÚS, které se budou konat dne 27.02.2018 v Nové Vsi I. Účastnit se bude p. Krouza, p. Ing. Tkáč, 

p. Ing. Mensatoris, p. Nemčoková. 

 

 

8.   Závěr 

 

    Předseda MO ČRS Kolín p. Jiří Krouza na závěr VS poděkoval všem přítomným za aktivní účast na 

    VS, všechny pozval na příští výborovou schůzi. 

 

 

„Petrův zdar!“ 

 

V Kolíně dne: 08.10.2018 

 

 

Jiří KROUZA - předseda  MO .…………………………………. 

 

 

Ing.  Alexander MENSATORIS -  jednatel  MO ………………………………….. 

 


