Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 3.4. 2017 od 17:00 do 20:00 hod. v Púchove.
--------------------------------------------------------- ---------------Prítomný : podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č.1
Program : 1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia výboru
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Informácia o doručenej a odoslanej pošte
Členská schôdza
Plán zarybnenia pre rok 2017
Rybolovný agregát
Jarné preteky dospelých
Jarné preteky detí
Diskusia
Uznesenie
Záver

K bodu 1
Predseda Ing. Kalus Jozef privítal prítomných členov výboru SRZ MO Púchov, členov kontrolnej komisie
a skonštatoval, že výbor je uznášania schopný.
K bodu 2
Pán Rovný predniesol návrh programu zasadnutia výboru. Po doplnení programu zasadnutia prítomnými členmi výboru,
výbor program zasadnutia schválil.
Výsledok hlasovania :
Za – 9
Proti – 0

Zdržal sa - 0

K bodu 3
Funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman
overovatelia zápisnice a uznesenia sú: p. Šajdák Rastislav, Mgr. Kadlec Pavol.
Výsledok hlasovania :
Za – 9
Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 4
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 6.3.2017
previedol p. Rovný Roman a skonštatoval, že všetky uznesenia a úlohy sú splnené.
K bodu 5
p. Rovný informoval členov výboru o odoslanej a prijatej pošte.
K bodu 6
Predseda Ing. Kalus oboznámil členov výboru o programe členskej schôdze. Program členskej schôdze bol jednohlasne
schválený. Výbor poveril Mgr. Kadleca na vedenie členskej schôdze.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Uznesenie č. 22/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: v texte

K bodu 7
Hlavný hospodár p. Šajdák Rastislav, predniesol plán zarybnenia pre rok 2017 na schválenie výboru.
Výbor daný plán zarybnenia schválil.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Uznesenie č. 23/2017

Zdržal sa - 0

Zodpovedný: výbor

K bodu 8
Hlavný hospodár informoval členov výboru o možnostiach zakúpenia rybolovného agregátu. Na budúcom zasadnutí
výboru, členovia výboru určia typ a druh rybolovného agregátu ktorý sa zakúpi.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Uznesenie č. 24/2017

Zdržal sa – 0

Termín: v texte

Zodpovedný: v texte

K bodu 9
Prípravy na jarné preteky dospelých prebiehajú podľa plánu. Riaditeľom preteku bol výborom zvolený p. Rovný.
Do funkcie hlavného rozhodcu bol zvolený p. Mierný. Propozície na tieto preteky pripraví hlavný hospodár p. Šajdák, ktorý
ich v elektronickej podobe prepošle členom výboru na schválenie. Občerstvenie zaistí p. Mikáč.
Pre jarné preteky dospelých výbor schváli sumu 300.-€, ktoré sa použijú na nákup hlavných cien pre víťazov.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Uznesenie č. 25/2017

Zdržal sa - 0

Termín: v texte

Zodpovedný: v texte

K bodu 10
Pre jarné preteky detí výbor schváli sumu 200.-€, ktoré sa použijú na nákup hlavných cien pre víťazov. Pán Šedý zaistí
pre každé zúčastnené dieťa balíček s občerstvením v sume 2,50 € na jedno dieťa.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Uznesenie č. 26/2017

Zdržal sa - 0

Termín: v texte

Zodpovedný: výbor

K bodu 11
V diskusii sa členovia výboru dohodli, že termín ďalšieho zasadnutia výboru bude 26.04. 2017 o 17:00 hodine
v kancelárii SRZ MO Púchov.
V ďalšom bode diskusie sa členovia výboru dohodli písomne osloviť firmu Doprastav ohľadne vodnej hladiny na Kanáli a
starom koryte Váhu a aj na hlavnom toku Váhu. V danom úseku prebieha výstavba železničnej trate a či bude možné počas
výstavby prísť autom na sútok Váhu a Kanála(špic) a aj na Kanál. List napíše predseda v spolupráci s hlavným hospodárom.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Uznesenie č. 27/2017

Zdržal sa - 0

Termín: v texte

Zodpovedný: výbor

K bodu 12
p. Rovný Roman predniesol na schválenie uznesenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0

Zdržal sa - 0

K bodu 13
Na záver predseda Ing. Kalus Jozef skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a poďakoval prítomným za
účasť.

Zapísal: p. Rovný Roman
Overovatelia zápisnice: Šajdák Rastislav
Mgr. Kadlec Pavol

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 03.04.2017
Ing. Kalus Jozef
Ing. Piška Dalibor
Valach Jozef
Šajdák Rastislav
Mgr. Kadlec Pavol
Rovný Roman
Ing. Šerý Miloš
Mikáč Miroslav
Ladecký Ján
Mierný Marián
Šedý Radoslav

Predseda
Tajomník
Pokladník
Hlavný hospodár
Správa majetku
Brigádnická činnosť
Investičná činnosť
Šport a kultúrna činnosť, správca webu
Zástupca hospodára
Vedúci rybárskej stráže
Vedúci detí a mládeže

prítomný
PN
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
neprítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný

Kontrolná komisia

Liška Jozef
Gajdoš Miroslav
Ing. Crkoň František

Predseda kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Hostia

prítomný
prítomný
prítomný

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 03.04. 2017 v Púchove.
Výbor SRZ MO Púchov:
A - KONŠTATUJE : zasadnutia výboru SRZ MO Púchov sa zúčastnilo 9 členov, tzn., že je uznášania schopné.
B - SCHVAĽUJE : a/ funkciou zapisovateľa bol poverený p. Rovný Roman.
b/ overovatelia zápisnice a uznesenia sú: p. Šajdák Rastislav, Mgr. Kadlec Pavol.
c/ plán zarybnenia pre rok 2017.
d/ sumu 200.-€ na nákup cien pre detské preteky.
e/ sumu 300.-€ na nákup cien pre jarné preteky dospelých.
f/ písomne osloviť firmu Doprastav.
g/ termín ďalšieho zasadnutia výboru.
C - UKLADÁ : a/ hlavnému hospodárovi pripraviť propozície pre jarné preteky dospelých.
b/ p. Šedému nákup občerstvenia pre deti na detské preteky.
c/ p Šajdákovi v spolupráci s Ing. Klusom napísať list firme Doprastav.
D - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 22/2017
Uznesenie č. 23/2017
Uznesenie č. 24/2017
Uznesenie č. 25/2017
Uznesenie č. 26/2017
Uznesenie č. 27/2017 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 3.4. 2017.
Overovatelia Uznesenia: p. Šajdák Rastislav
Mgr. Kadlec Pavol

