ZPRÁVA O ČINNOSTI
Společnost v roce 2017 vyvíjela pouze činnosti spojené s poskytováním obecně
prospěšných služeb. Nebyla vykonávána žádná doplňková ani jiná výdělečná činnost. V roce
2017 byly prováděny všechny pravidelné práce na údržbě Strahovského rybníka, a pozemků
v jeho okolí, práce na klubovně a skladu u Strahovského rybníka. Na Strahovském rybníku
byly provedeny nutné opravy břehů, laviček v okolí rybníka. Byla opravena naučná cedule,
kterou poničili vandalové, stejnou tabuli jsme umístili místo staré plechové buňky vedle nové
boudy. Opravili jsme vývěsky, na boudě je vývěska i pro ostatní spolky.
Pravidelně bylo prováděno čištění koryta přítoku a ostatních vodních struh v lokalitě,
vyřezávání náletů a úklid přilehlých ploch. Pravidelně se sekala tráva na březích a okolních
plochách, je to práce na celou sezónu a vyžaduje nasazení lidí a techniky.
V rámci splnění pracovní povinnosti bylo odpracováno celkem 1896 brigádnických
hodin, a to zejména účastníky regulačního odlovu. Velký dík patří panu Jiřímu Slaninovi,
Martinovi Kalkušovi a Josefu Chybovi jak za organizaci brigád, tak za počet odpracovaných
hodin, a za půjčení techniky.
Společnost již tradičně zorganizovala pro veřejnost slavnostní zahájení regulačního
odlovu v roce 2017 dne 29.dubna za účasti občanů Chýně, Hostivice a okolí. Všechny srdečně
zveme 28.dubna na další slavnostní zahájení sezóny. V roce 2017 byl zorganizován dvakrát
dětský den, pod patronací MO ČRS, SR o.p.s a obce Chýně. Podobně byl uspořádán rybářský
závod pro všechny zájemce, mladé i starší. Společnost dále spolupracovala s jinými spolky a
školou na pořádání akcí „čarodějnice, Chýňský hudební festival, běh Chýní, Jablko-knihobraní a školní maraton“.
V průběhu roku zasedala pětkrát správní, tak i dozorčí rada společnosti. Na svých
zasedání přijala správní rada rozhodnutí o podmínkách regulačního odlovu pro rok 2017,
k tomu vydala upravená pravidla. Rozhodla o rozpočtu na rok 2017 a schválila hlavní body
plánu práce na rok 2017.Dozorčí rada nezaznamenala žádné chyby v postupech správní rady
v řízení ani průběžném hospodaření společnosti, o rozhodnutí správní rady je včas
informována na společných schůzích.

