Zápisnica
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 12.12. 2016 od 17:00 do 19:00 hod. v Púchove.
------------------------------------------------------ ---------------Prítomný : podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č.1
Program : 1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia výboru
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácia o doručenej a odoslanej pošte
Kontrola uznesení
Oznámenie o poslednej násade
Zasadnutie Rady Žilina
Návrh na zakúpenie vyvetvovacej píly
Informačný spravodajca pre rok 2017
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, Ing. Kalus Jozef.
Výsledok hlasovania :
Za – 9
Proti – 0

Zdržal sa – 0

K bodu 4
p. Ing. Piška Dalibor informoval členov výboru o odoslanej a prijatej pošte.
K bodu 5
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 7.11.2016
previedol p. Rovný Roman. a skonštatoval, že Uznesenia č. 60/2016,č. 61/2016,č. 62/2016 sú splnené.
Uznesenie č. 63/2016 je čiastočne splnené
Správa tajomníka MO zodpovedný Ing. Piška - splnené
Správa za činnosť RS 2016 zodpovedný p. Mierný - splnené
Správa za športovú a kultúrnu činnosť zodpovedný p. Mikáč - splnené
Správa za brigádnickú činnosť 2016 zodpovedný p. Rovný - splnené
Správa za činnosť detí a mládeže zodpovedný p. Šedý - splnené
Vedúci ryb. stráže p. Mierný požiadal tajomníka Ing. Pišku o vypracovanie správy o sumáre disciplinárnych konaní – splnené
K bodu 6
Hlavný hospodár p. Šajdák Rastislav, informoval prítomných o poslednej tohtoročnej násade kapra a 70kg 2 ročného
zubáča nad rámec zarybňovacieho plánu.
K bodu 7
Predseda Ing. Kalus Jozef informoval členov výboru o priebehu zasadnutia Rady Žilina zo dňa 10.12.2016.
Informácie sa týkali nového disciplinárneho poriadku platného od 1.1.2017 a preškolenia vedúcich rybárskych stráži vo
februári 2017.
K bodu 8
Pán Rovný navrhol členom výboru, zakúpiť vyvetvovaciu pílu, ktorou sa budú upravovať príjazdové cesty k rybníkom
a štrkoviskám v MO SRZ Púchov. Tieto cesty sú zarastené konármi stromov a pri zarybňovaní je problém sa dostať k vode
s nákladným autom. Pán Rovný do budúceho zasadnutia výboru pripraví cenové ponuky na danú pílu.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0
Uznesenie č. 64/2016

Zdržal sa - 0

Termín: v texte

Zodpovedný: p. Rovný

K bodu 9
Pán Mikáč Miroslav oboznámil prítomných členov výboru s obsahom pripravovaného informačného spravodaja MO
SRZ Púchov „Púchovský rybár“. Správy o činnostiach jednotlivých sektorov, ktoré boli doručené p. Mikáčovi, budú
uverejnené. Ostatné správy, ktoré neboli na čas doručené, budú zverejnené v ďalšom vydaní rybárskych novín.
K bodu 10
V diskusii informoval člen disciplinárnej komisie p. Liška Jozef výbor o výsledku disciplinárneho konania proti
rybárovi z Púchova, ktorý lovil na Štrkoviskách Horenická Hôrka zakázaným spôsobom lovu (lovil na položenú a na druhej
udici mal plavák s umelou nástrahou a týmto plavákom vláčil). Dotyčnému rybárovi bol uložený zákaz činnosti po dobu 3
rokov. Disciplinárne riešený rybár rozhodnutie disciplinárnej komisie prijal.
K bodu 11
p. Rovný Roman predniesol na schválenie uznesenie, príloha č. 2.
Výsledok hlasovania :
Za - 9
Proti – 0

Zdržal sa - 0

K bodu 12
Predseda Ing. Kalus Jozef skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísal: p. Rovný Roman
Overovatelia zápisnice: Ing. Kalus Jozef
p. Šajdák Rastislav

Príloha č. 1

Prezenčná listina zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 12.12.2016
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
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
prítomný
neprítomný
prítomný
prítomný
ospravedlnený
prítomný

Kontrolná komisia

Liška Jozef
Gajdoš Miroslav
Ing. Crkoň František

Predseda kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie
Člen kontrolnej komisie

prítomný
prítomný
prítomný

Príloha č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 12.12. 2016 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: Ing. Kalus Jozef, p. Šajdák Rastislav.
C – UKLADÁ:

a/ p. Rovnému pripraviť cenové ponuky na vyvetvovaciu pílu.

D - BERIE NA VEDOMIE: Uznesenie č. 64/2016 zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov konaného dňa 12.12. 2016.
Overovatelia Uznesenia: Ing. Kalus Jozef
p. Šajdák Rastislav

