
Zápis z výborové schůze MO ČRS Strakonice 
4.8.2008 

  
1) Prezence 

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

2) Došlá pošta 
a) JčÚS požaduje nahlášení stavu vydaných CSV povolenek. Zajistí Novotný. 
b) Obvodní oddělení PČR Radomyšl zaslalo zprávu, ve které zdůvodňuje proč hlídka 
řešila ve čtvrtek oznámenou skutečnost, že přes jez v Katovicích neteče voda, až 
v pátek. Důvodem bylo odvolání hlídky na závažnější trestnou činnost. 

c) Vezírek. Obsahem Vezírku je mimo jiné porovnání úlovků na ÚN Lipno v letech 2007 
a 2006. Především u candáta, kapra, štiky, okouna a bolena, ale i u všech dalších 
druhů ryb nastal výrazný pokles úlovků. Například u candáta o více než dvě třetiny (z 
5573 ks v roce 2006 na 1784 v roce 2007).  Příloha 1. 
Hospodář Tichý se ve Vezírku výše popsanou situací podrobně zabývá, hledá příčiny a 
popisuje možná opatření. Příloha 2. 

d) Zápis z jednání výboru JčÚS. Mimo jiné obsahuje informaci Rady ČRS o plánovaném 
zvýšení členského příspěvku pro rok 2009 (bez uvedení výše), výbor JčÚS se 
zvýšením nesouhlasí. Dále obsahuje informaci o ceně CSV povolenek pro rok 2009 – 
MP 1600 Kč, P 1800 Kč. 
JčÚS hospodařil v roce 2007 s přebytkem 1 526 000 Kč. 
Pro rok 2009 by měly platit dvě změny. Povinnost rybáře umožnit RS zápis o kontrole 
do úlomkového lístku a u vezírků vypustit povinnost mít vezírek s kruhy. 

e) Zápis z jednání územní konference ve Frymburku. 
Daněk z Mze informoval o možnostech čerpání prostředků z Evropského rybářského 
fondu. 
Změna Bližších podmínek rybolovu na Lipně pro rok 2009: Nástražní rybička bude 
muset mít minimálně 20 cm, hlubinná přívlač jen z plavidel poháněných lidskou silou, 
zátoky Kyselovská a Hadí Luka budou rybí rezervace, bolen dravý nebude mít 
stanovenou nejmenší lovnou míru ani dobu hájení. 
Od roku 2009 bude na MP revírech zrušen limit 50 ks ponechaných ušlechtilých ryb.  

3) Projednáno 
a) Blatský. Výbor souhlasil s odesláním dopisu na MÚ odbor ŽP se žádostí o informaci o 

možnostech náhrad škod, které vznikají MO v souvislosti s podmínkami, které si ŽP 
klade při hospodaření na Blatském (problémy při letnění a odbahnění kvůli existenci 
chráněné rostliny). Zajistí Gracík, Jungvirt. 
Dále výbor souhlasil s odesláním dotazu na Radu ČRS do Prahy ohledně řešení 
problémů s odbahněním Blatského. Zajistí Gracík, Jungvirt. 

b) Z důvodu prací na náhonu u Mutěnického jezu neteče dostatečné množství vody do 
sádek. Nápravu se pokusí zjednat Jungvirt. 

c) Sádky 4,5. Město Strakonice nám odmítlo prodat malou část pozemku s odůvodněním, 
že je potřebná pro vyhybání aut. Jedná se mimochodem o část pozemku, kterou do 
vlastnictví města převedla místní organizace zahrádkářů, i když věděla, že o ni máme 
zájem. Plot se tedy oproti předpokladu musí postavit blíže k sádkám. Poté proběhne 
kolaudace. 

d) Problematický cíp pozemku na rybníku Střela 2 je konečně geodeticky přeměřen a 
v brzké době p. Košán na vlastní náklady provede příslušnou úpravu, aby mohla být 
stavba rybníka zkolaudována. 

e) Čerpání grantu na nákup přepravních beden probíhá. 
f) Výbor diskutoval na téma vybavení kanceláře a rozhodl nechat si zpracovat několik 

nabídek na vybavení kanceláře novým nábytkem. Jedná se o psací stoly, skříně a židle. 



g) Výbor rozhodl o výplatě odměny p. Novotnému ve výši 5 000 Kč za práce v době, kdy 
už nepracoval p.Šmat a ještě nebyl zaměstnán p.Čeloud. Dále ve výši 3 000 Kč 
p.Feistmantlovi za práce při řízení vozidla a zajištění ostatních prací. 

h) Výbor odsouhlasil využití auta s řidičem (zaměstnancem) na odvoz materiálu z letního 
rybářského tábora v Poříčí.  

4) Příští výbor  1.9. od 17 hod na sádkách. 
5) Přílohy 

 
Příloha 1. 

 



Příloha 2. 

 
 

 
 

zapsal Zdeněk Gracík 
schválil Milan Jungvirt 


