
Zápis z výborové schůze MO ČRS Strakonice 
3.3.2008 

  
1) Prezence 

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

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

a) Úřední hodiny v kanceláři budou od března do června vždy v pátek od 13,00 do 15,00 
hod., první pátek v měsíci do 16 hod. 

b) Výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2008. 
c) Byla projednána žádost p. Kubeše o vyjádření ke stavbě mlýnského kola s max. 

kapacitou nátoku 3m3/s a s úmyslem zřídit v této lokalitě chráněnou rybí oblast. 
Předseda odpoví, že souhlasíme za předpokladu zachování dostatečného průtoku vody 
po celé délce jezu. 

d) Odbahnění Blatského. Je podepsána smlouva s firmou Limex, která provede výběrové 
řízení na firmu, která bude akci realizovat. 

e) Kalenice. V tomto týdnu bude ve spolupráci s právníkem odeslána odpověď na dopis 
mysliveckého sdružení s tím, že za rok 2007 uhradíme trojnásobek v místě obvyklého 
nájemného, což činí 4 500,-Kč,  nikoli mysliveckým sdružením požadovaných 
12 000 Kč. 

f) Práce na sádkách 4 a 5 pokračují. 
g) Část rybníka Střela 2 máme díky chybě v zaměření na soukromém pozemku p. Částky. 

Na řešení výměnou pozemku za jiný majitel nepřistoupil a navrhl roční nájemné ve 
výši 6 000 Kč. Pozemek sousedů tedy uvedeme do původního stavu. 
Kolaudace se tak protáhne do doby vyřešení tohoto problému. Kolaudační řízení sice 
proběhlo, ale není ukončené z výše uvedených důvodů. 

h) Ke zkouškám nových členů přišlo 28 zájemců. 
i) Výbor se zabýval pořádáním závodů. V plánu jsou závody v plavané na Mačicích a 

tradiční dětské závody na pískovně ve Slaníku. 
j) Výbor odsouhlasil výdej povolenky na Mačice zdarma pro p.Dolíšku, majitele cesty u 

mačické nádrže. 
k) Výroční členská schůze bude 15.3. v Sokolovně. 
l) Výbor odsouhlasil vyplacení odměn za kontrolu úlovkových listů ve výši 3 000 Kč 

pro p. Sekničku st. a 2 000 Kč pro p. Novotného. Dále 2 000 Kč p.Sekničkovi st. za 
práce na rekonstrukci kroniky MO ČRS Strakonice. Dále po 900 Kč p. Hniličkovi, 
Petrášovi a Novotnému za práce spojené se zkouškami nových členů. 

m) Zástupce hospodáře p.Šmat informoval o jednání hospodářského odboru JčÚS ČB. Ze 
zápisu mimo jiné uvádíme: 
i) Pro rok 2009 se chystá  

(1)  hájení okouna říčního od 1.1. do 15.4. včetně na MP revírech 
(2)  pro ÚN Lipno se doporučuje 

(a) zákaz lovu na rybičku menší než 20 cm 
(b) povolit hlubinnou přívlač pouze z plavidla poháněného lidskou silou (při 

použití vesel) 
(c) celoroční zákaz lovu ryb v Kyselovské zátoce a v zátoce Hadí Luka 

(3) u revíru Volyňka 3B na biologické nádrži Zdíkovec se ruší zákaz lovu v úseku 
značeném tabulemi 

(4) další změny v soupisu revírů 
ii)  K 50. výročí ÚN Lipno budou 16.-17.května uspořádány rybářské závody ve 

Frymburku  
4) Příští výbor 7.4. od 17 hod na sádkách. 
 



zapsal Zdeněk Gracík 
upravil a schválil Milan Jungvirt 


