
Zápis z výborové schůze MO ČRS Strakonice 
1.12.2008 

  
1) Prezence 

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

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

a) PČR odkládá naše oznámení ze dne 15. a 24.10.2008 ve věci přestupku proti majetku 
v Kalenicích, neboť nezjistila skutečnosti odůvodňující podezření, že přestupek 
spáchala určitá osoba. 

b) MÚ Strakonice zaslal výzvu k doložení povolení k nakládání s vodami na rybníce 
v Kalenicích. 

3) Projednáno 
a) Úřední hodiny v kanceláři budou od 9 hod do 12 hod a od 13 hod do 16 hod. 

i) V pátek 12. a 19.prosince. 
ii)  Od 5.ledna do 16.ledna každý pracovní den kromě čtvrtka. (Také v sobotu 

10.ledna od 9 hod do 11 hod.) 
iii)  Od 17.ledna do 31.ledna v pondělí a v pátek. 

b) Výbor rozhodl zrušit havarijní pojistku na auto. Důvodem je výše pojistky a stáří 
vozidla. Dále projednal možnost snížení rizika uzavřením běžné pojistky zaměstnance 
na škodu způsobenou v zaměstnání s použitím dopravního prostředku. 

c) Zhodnocení prověrek. Za vysazené ryby naše MO obdrží 350 tisíc Kč. 
d) Zhodnocení podzimní členské schůze. Z dotazů zbývá odpovědět dotaz pana Hniličky, 

kolik nás stojí výroba 1 kg kapra. Tímto se bude výbor zabývat na příští schůzi. Zápis 
dodá Gracík. 

e) Výbor rozhodl o rozdělení odměn členům výboru v celkové  výši 40 736 Kč. 
f) Výbor rozhodl o výplatě odměn pánům Fenigbauer Zdeněk, Fenigbauer Pavel, 

Štampach Josef a Šíp František za práce na stavbě bazénů, na žlabovém hospodářství a 
líhni v celkové výši 40 000 Kč. 

g) Dolovná 12.prosince od 16 hod na sádkách. Výbor rozhodl o poskytnutí příspěvku ve 
výši 1 000 Kč. 

h) Výbor rozhodl o poskytnutí prostor klubovny na sádkách pro soukromou akci p.Šípa 
za předpokladu, že prostory budou po akci uvedeny do původního stavu.  

i) Výbor se zabýval přípravou zimních prací. 
j) Výbor diskutoval o ceně povolenek na Mačice pro rok 2009. Rozhodnuto bylo, že 

ceny a podmínky zůstanou stejné jako v roce 2008. 
4) Příští výbor  5.1. 2009 od 17 hod na sádkách. 

 
zapsal Zdeněk Gracík 

schválil Milan Jungvirt 


