
Zápis z výborové schůze MO ČRS Strakonice 
14.1.2008 

  
1) Prezence 

a) Přítomni : Jungvirt, Novotný, Gracík, Feistmantl, Šmat, Mareš, Petráš, Hnilička 
Erhart(DK). 

b) Omluveni : Šobr, Paul, Metelec, Švelch.  
2) Došlá pošta 

a) MÚ Strakonice – Zahájení vodoprávního řízení ve věci povolení k nakládání s vodami 
– k odběru povrchových vod z rybníka na pozemku 48/1 v k.ú. Nové Strakonice pro 
paní Kunešovou, pana Podrackého a pana Silovského. 

b) Rozhodnutí krajského úřadu ve věci našeho odvolání proti rozhodnutí MÚ Strakonice, 
odboru životního prostředí. Naše odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se 
potvrzuje. Není tedy v současné době možné odbahnit Blatský jako celek, ale pouze 
jeho část.  

c) Informace o připravovaném Operačním programu Rybářství. 
d) Myslivecké sdružení Háj Volenice nám zaslalo dopis, ve kterém nás vyzývá k předání 

rybníka Kalenice s tím, že odkoupilo předmětné pozemky. Dále nás vyzývá 
k zaplacení 12 000 Kč za nájemné za rok 2007. 
Výbor prostřednictvím advokátní kanceláře odpoví ve smyslu, že vlastnictví rybníka 
jako stavby je nezpochybnitelné a  rybník nepředáme. Mělo by proběhnout jednání o 
výši nájemného za pozemky pod naší stavbou, výše zmíněnou částku neakceptujeme. 

e) Právní komise ČRS předkládá k celosvazové diskuzi změny ve vybírání finančních 
prostředků náhradou za neodpracované brigády a dále pak změny v kárných řízeních. 

f) Z územního svazu nám byla převedena částka 15 600 Kč jako úhrada vysazení ryb nad 
zarybňovací plán. 

g) Zápis z JčÚV ČB. Ze zápisu mimo jiné vyplývá, že Krajský úřad Jihočeského kraje 
začal důkladně kontrolovat značení revírů a oprávněnost vysazování ryb. 
Povolení celodenního rybolovu v letních měsících.  Po zkušenostech z ÚN Orlík bylo 
požádáno o výjimku i na ÚN Hněvkovice. 

3) Projednáno 
a) Úřední hodiny v kanceláři budou do 31.1.2008 každý pracovní den kromě čtvrtka od 

8,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 hod. 
b) Inventura proběhne 26.ledna 2008 
c) Výbor se zabýval průběhem podzimní členské schůze a zhodnotil ji kladně.  
d) Od 1.února budou v prodeji pověření k rybolovu na Mačické přehradě pro rok 2008. 

Platit budou stejné ceny a stejná pravidla jako v roce 2007. 
e) Maloobchodní prodej ryb před Vánocemi proběhl s celkovým kladným výsledkem cca 

15 000 Kč. V tomto výsledku jsou započteny veškeré náklady, např. nákup váhy. 
f) Odbahnění rybníka Blatský. Na začátku roku proběhlo jednání se senátorem 

Kalbáčem. Z tohoto jednání vzešel závěr svolat na 23.ledna schůzku zainteresovaných 
stran na krajském úřadu. 
Výbor odsouhlasil, na základě nabídek a v souladu s usnesením podzimní členské 
schůze, zadat firmě LIMEX organizaci veřejného výběrového řízení na dodavatele 
stavebních prací na odbahnění rybníka. Cena je dohodnuta ve výši 35 000 Kč + 
skutečně vynaložené náklady. 

g) Vzhledem ke zvýšení ceny neodpracované brigádnické hodiny na 100 Kč rozhodl 
výbor také o zvýšení vyplácené odměny za odpracovanou hodinu na stejnou částku. 

h) Jako nutnost se ukázala oprava komínového tělesa na sádkách. Výbor rozhodl 
objednat jeho opravu u firmy Vojáček za cenu cca 15 000 Kč.  



i) Stavba sádek 4 a 5. Připravuje se rozvod vody a vzduchu. 
j) Čištění pozemku ve Smiradicích. Výbor se zabýval možností nechat dané pozemky 

vyčistit zájemcům „za dřevo“. Důvodem jsou zbytečně vynaložené brigádnické 
hodiny. 

k) Kolaudace Střela2. Stále chybí některé náležitosti s tím, že by vše mělo být vyřízeno 
do poloviny února. 

4) Příští výbor  4.2. od 17 hod v kanceláři. 
 

zapsal Zdeněk Gracík 
upravil a schválil Milan Jungvirt 


