
Zápis z výborové schůze MO ČRS Strakonice 
7.4.2008 

  
1) Prezence 

a) Přítomni : Jungvirt, Novotný, Gracík, Feistmantl, Šmat, Košta, Petráš, Hnilička,   
b) Omluveni : Paul, Šobr, Mareš, Švelch, Erhart(DK).  

2) Došlá pošta 
a) Sokol – faktura za pronájem kanceláře a sálu na VČS 
b) Městský úřad Strakonice, odbor ŽP nám zaslal Oznámení o zahájení vodoprávního 
řízení. Jedná se o žádost p. Hrdiny o prodloužení lhůty k dokončení stavby malé vodní 
elektrárny na jezu Přeborovice do 31.12.2016 

c) Faktura na kominické práce v klubovně na sádkách ve výši 14 898 Kč. 
d) Ze zápisu JčÚS ČB vyplývá, že se stala chyba v celosvazovém popisu revíru 443 059 

Ohře 8B. Na tomto revíru neplatí zvýšená lovná míra pstruha obecného (30 cm) 
e) Dne 16.5. proběhne krajská konference k aktuálním otázkám rybolovu. Za naši MO se 

zúčastní předseda Milan Jungvirt a velitel RS Jan Hnilička. 
3) Projednáno 

a) Člen výboru p.Metelec zemřel, za výbor se pohřbu zúčastnil p. Hnilička. Do výboru 
byl kooptován za skupinu Štěkeň, Čejetice p. Košta. 

b) Výbor schválil proplacení 10 brigádnických hodin p. Maškovi v ceně 100 Kč/hod.  
c) Výbor se zabýval hodnocením výroční členské schůze. 
d) Jihočeský kraj vyhlásil grantový program Podpora chovu ryb ve vodních tocích. 

Podáním žádosti o dotaci byl pověřen Gracík. 
e) Jarní vysazení kaprů  proběhlo s komplikacemi (auto zapadlo), všechny kapry bylo 

nutno vysadit do slanické pískovny.  
f) Dne 8.5. se uskuteční dětské rybářské na pískovně ve Slaníku. Startovné 30 Kč, 

losování míst od 6,15, začátek od 7,00. 
g) 23.4. od 14 hodin proběhnou zkoušky nových členů ve školní jídelně ZŠ Dukelská. 

Zúčastní se hospodář Novotný a velitel RS Hnilička. 
h) Blatský rybník. 

i) Městský úřad Strakonice, odbor ŽP svolal na čtvrtek 10.4. jednání týkající se 
záměru odbahnění Blatského, zúčastní se předseda Jungvirt a jednatel Paul. 

ii)  Výbor rozhodl zadat firmě Penta a ing. Brožovi doplnění projektové dokumentace 
na odbahnění Blatského. 

4) Příští výbor  5.5 od 17 hod na sádkách. 
 

zapsal Zdeněk Gracík 
upravil a schválil Milan Jungvirt 


