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Č.j.: 7/2019 

USNESENÍ 
z 7. výborové schůze 

MO ČRS Kolín konané 08.07.2019 
 

Přítomno:  celkem: 9 členů výboru, 3 členů dozorčí komise, 2 hostů, 

 

Program VS:  

1) Zahájení (p. Mensatoris) 

2) Seznámení s došlou poštou (p. Nemčoková,) 

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

4) Jednání o nákupu konkrétní lodě (Mensatoris) 

5) Zpráva rybářského hospodáře (Ing. Tkáč) 

6) Zpráva předsedy dozorčí komise (Martínek) 

7) Diskuze 

8) Závěr (p. Krouza) 

 

1. Zahájení (p. Mensatoris) 

 

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

gramem. 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.  

 

- Rozhodnutí o povolení odstřelu volavky od 1. 9. 2019 do 15. 2. 2023 (celkově 100ks) 20 ks ročně. 

 

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

 

Paní Nemčoková seznámila přítomné se stavem účtu MO a s platbami za faktury, a dříve odsouhla-

sené odměny (Zikmunda, Tkáč, Martínek). 

 

4. Jednání o nákupu konkrétní lodě (Mensatoris) 

 

   Pracovní komise seznámila výbor s vybraným modelem konkrétní lodě od firmy Marine. Konkrétní 

návrh vybraný po zohlednění podstatných skutečností: 

- Loď hliníková, Marine, typ 370S opatřena kovovým zábradlím, okem pro úchyt, přepravními ko-

lečky, dvěma hliníkovými vesly 

- Lodní motor značky Tohatsu, typ: MFS 5CD S 

- Provozní kapaliny: Olej motorový, 4takt, 1 ultra 5W 40 
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  Loď je lehká, ve dvou osobách přenositelná a pojme dva a více osob. Zároveň byl vybrán konkrétní 

motor. O pořízení této konkrétní vybrané lodi s vybavením a motorem proběhlo hlasování: 7 pro, 2 se 

zdrželi. Návrh nákupu přijat.  

 

5. Zpráva rybářského hospodáře (Ing. Tkáč) 

 

Rybářský hospodář informoval přítomné o úhynu ryb na Velké Spálence, cca 20 ks candáta. Důvo-

dem každoroční kyslíkový deficit, problém se sinicemi.  

Dále přítomné informoval o termínu hospodářského vyrovnání, které proběhne tentokrát v Praze v sídle 

SÚS a to dne 19. 11. 2019 mezi 14 – 15 hod.    

 

6. Diskuze  
 

Diskuze byla zahájena příspěvkem Aleše Flanderky, který informoval o své účasti na uplynulém 3. 

kole 1. ligy v plavané, obsadil 5. místo. Report ze závodů bude dodán. 

Zástupce ryb. Hospodáře Milan Novák informoval o průběžném stavu vybíraných peněz za pronájem 

chaty v Samopších. Dále výboru navrhl nákup základního vybavení do chaty, konkrétně sportovní vybavení 

a dvou-plotýnkové vařiče v celkové ceně do 4.000,-Kč. Návrh jednomyslně přijat. Prodej povolenek pokra-

čuje.  

V diskuzi byla řešena otázka umístění starých a již nepoužívaných, případně nefunkčních věcí umístě-

ných na Legerově rameni. Mnoho let nevyužívaná pila na led a autogenní souprava bude nabídnuta k pro-

deji, nebo to bude zlikvidováno. Odvoz dalšího železa zařídí Zikmunda. Po vyhlášení brigád se bude po-

kračovat v likvidaci buněk. 

Jednatel požádal o informaci o konečném vyúčtování rybářských závodů. Celkový výnos činil 18.640,-

Kč. 
 

7.   Závěr 

 

   Jednatel MO ČRS Kolín p. Ing. Alexander Mensatoris na závěr VS poděkoval všem přítomným za aktivní 

účast na VS, všechny pozval na příští výborovou schůzi. 

 

„Petrův zdar!“ 

 

V Kolíně dne: 08.07.2019 

 

 

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

 

 

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


