
Zápis z výborové schůze MO ČRS Strakonice 
6.10.2008 

  
1) Prezence 

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

2) Došlá pošta 
a) Rada ČRS nám poslala metodický pokyn, ve kterém nás upozorňuje na problematiku 

používání rodných čísel z hlediska ochrany osobních údajů. Výbor ukládá Gracíkovi 
připravit návrh opatření řešících ukončení užívání rodných čísel v evidenci MO. 

b) EON oznámil úpravy nadzemního vedení na 99/1 a 196 v Smíradicích. 
c) MÚ Strakonice oznámil zahájení vodoprávního řízení. Ing. Vávra žádá o povolení 

nakládání s vodami v Horním Poříčí pro plánovanou malou vodní elektrárny. 
JčÚS dal k tomu vyjádření, že nemá zásadních námitek za předpokladu zachování 
Qmin=4,6 m3/s, ošetření způsobu zabezpečení hladinové regulace, předložení návrhu 
ochrany ryb proti vniknutí do objektu MVE. 

d) Zápis z JčÚS. Návrh na změnu termínu územní konference na 4.11.2008. Za MO se 
zúčastní předseda. 
MO ČRS Humpolec chce z rozvojového fondu 3 mil. Kč jako příspěvek na stavbu 
nového rybníka Hadina za 39 mil. Kč.  

3) Projednáno 
a) Mareš podal zprávu o čerpání rozpočtu za první pololetí 2008. U položek, kde jsou 

nějaké výraznější rozdíly mezi rozpočtem a skutečností, tyto rozdíly zdůvodnil.  
Dále podal přehled o platbách za  nájmy vodních ploch. 
Snížení havarijní pojistky na auto a podpisy p.Šmata – úkol trvá.  

b) Výbor souhlasil s vyplacením odměny ve výši 8 600 Kč J.Matějkové za práce při 
realizaci odborné praxe. 

c) Výbor schválil brigádu odpracovanou na pískovně Slaník. 
d) Na MÚ Strakonice jsme zaslali žádost o povolení kácení náletových dřevin na břehu 

rybníka Blatský a Střela. Také na OÚ Nihošovice ohledně kácení na rybníce 
v Jetišově.  

e) Získaný grant na nákup přepravních beden byl řádně a včas vyúčtován. 
f) Gracík podal zprávu o činnosti odboru mládeže za uplynulé období. 
g) Výbor schválil nákup podsad pro činnost odboru mládeže za 34 500 Kč. V souvislosti 

s tím souhlasil se záměrem vybudovat vedle garáže nový přístřešek pro uskladnění 
tohoto materiálu. 

h) Výbor připravuje úpravy v kanceláři, jednání probíhají s pronajímatelem o výši podílu 
na úhradě nákladů. V plánu je nová podlaha, elektrické rozvody a nábytek. 

i) Podzimní členská schůze proběhne 21.listopadu ve školní jídelně ZŠ Dukelská 
od 18 hod. 

j) Pan Šmat se tázal na podmínky přijetí nového zaměstnance. Předseda mu odpověděl. 
Po odpovědi pan Šmat na svoji funkci ve výboru rezignoval. Výbor toto vzal na 
vědomí. 

4) Příští výbor  3.11. od 17 hod na sádkách. 
 

zapsal Zdeněk Gracík 
schválil Milan Jungvirt 


