
Zápis z výborové schůze MO ČRS Strakonice, z.s.

2.5. 2016

Schůze zahájena v 17:17 hod.

1) Prezence
a) Přítomni : Vlk, Vrána, Mgr. Gracík, Ing. Mareš, Feistmantl, Seifried, 

Mgr. Stejskal, Ing. Procházka, Koch
b) Omluveni : Richter

2) Seznámení     s     programem     schůze

3) Odeslaná     pošta
a) .

4) Došlá     pošta
a) Chromý – fa 224,- Kč za výplet, Chromý – fa 117 184,- Kč za benzinový agregát
b) MÚ Strakonice, oŽP – postoupení podnětu přezkumného řízení
c) Elektrostav Strakonice – oznámení o zahájení prací
d) MÚ Strakonice, oŽP – oznámení o zahájení správního řízení
e) PVL Strakonice – oznámení prací na vodním toku Otava, ř.km. 60,600 – 60,800 – Katovice,

ř.km. 61,200 – 61,350 – Katovice, ř.km. 51,900 – 52,050 – Strakonice.    

5) Usnesení
a) Projednány a schváleny odměny za práci ve prospěch organizace, úklid kanceláře, mzda 

zaměstnance za měsíc duben 2016.
b) Výbor jednal o protinávrhu Města Strakonice naší žádosti o odprodej části pozemku 492/1,

k.ú. Nové Strakonice: 

Usnesení č.333/ZM/2016

zastupitelstvo města po projednání

I. Souhlasí
se směnou části pozemku p.č. 492/1 o výměře cca 47 m2 v k.ú. Nové Strakonice (vlastnictví města Stra-
konice), za část pozemku p.č. 42/2 o výměře cca 20 m2  v k.ú. Nové Strakonice (vlastnictví Českého ry-
bářského svazu,  z.s.,  místní  organizace Strakonice,  IČ:  46666231, Katovická 175,  Strakonice) s do-
platkem Českého rybářského svazu, z.s.  Doplatek je ve výši,  která bude dána rozdílem hodnot smě-
ňovaných  nemovitostí,  přičemž  tyto  ceny  nemovitostí  jsou  stanoveny  podle  znaleckého  posudku 
(cena stanovena  dle platných zákonů a  vyhlášky MF ČR),  kdy cena za 1 m2 je 300,-Kč včetně DPH
v zákonné výši. Přesné výměry pozemků a následně i hodnoty směňovaných pozemků budou stanoveny
podle geometrického plánu. 
II. Pověřuje
starostu města podpisem směnné smlouvy.

c) Mgr. Gracík 
 seznámil výbor s organizační přípravou a zajištěním dětských rybářských závodů
 provedl vyhodnocení testu znalostí pro vydání prvního RL dětí a mládeže. Testy dostupné 

na stránkách Českého Rybářského Svazu zhodnotil jako obsahově nevyhovující vzhledem 
k legislativním znalostem dětí a mládeže. Zároveň požádal výbor o souhlas pro 
vypracování vlastní sady testů tak, aby lépe odrážely rozsah znalostí potřebných pro získání
prvního rybářského lístku.

d) Výbor hlasováním schválil vypracování vlastních testů pro získání prvního RL.
e) Výbor se usnesl na pozvání tajemníka JčÚS Č.B. k jednání příštího výboru
f) Výbor se zabýval nepřesností GPS zaměření počátku revíru Volyňka 1 a dalšími nedostatky 

v soupisu revírů na našich revírech. Bude požádáno o zjednání nápravy.



6) Úkoly
a) Jednání o odprodeji pozemku – Vrána
b) Pozvání Ing. Štěpána – Vrána 
c) Opravy chyb v soupisu revírů žádost na JčÚS – Vrána 

7) Příští     schůze     výboru    6.6. 2016 od 1700 hod. v kanceláři.

Schůze ukončena v 18:27 hod.

                                                                                                                         zapsal Petr Vrána
schválil Martin Vlk


	Zápis z výborové schůze MO ČRS Strakonice, z.s.
	2.5. 2016
	k.ú. Nové Strakonice:
	Usnesení č.333/ZM/2016
	I. Souhlasí
	II. Pověřuje


