Zápis z výborové schůze MO ČRS Strakonice, z.s.
6.6. 2016
Schůze zahájena v 17:00 hod.
1) Prezence
a) Přítomni : Vlk, Vrána, Mgr. Gracík, Ing. Mareš, Feistmantl, Mgr. Stejskal, Richter
b) Omluveni : Koch, Seifried
2) Seznámení s programem schůze
3) Odeslaná pošta
a) Pozvánka k jednání vyboru Ing. Štěpánovi
b) Žádost o opravy chyb v soupisu revírů žádost na JčÚS
4) Došlá pošta
a) Fa ČRS MO Husinec – 8.000,- Kč – za PO0, fa MK Oil 3.679,- Kč – za PHM, fa MK Oil
3.909,- Kč – za PHM, FÚ – 3.118,- Kč – daň z nemovitostí, fa Pstruhařství ČRS Kaplice –
36.000 Kč za Li1, fa Zdeněk Tichý, rybářství – 1.840,- Kč – plůdek kapr, SRŠ Vodňany –
10.000,- Kč – Podoustev říční, fa ČRS MO Ostrov – 9.000,- Kč – kapr K1
b) PVL – krátkodobé snížení hladiny Otavy ve zdrži Stabilizačního jezu dne 1.6.2016
c) MÚ Strakonice, oŽP (na vědomí) – oznámení o zahájení vodoprávního řízení – povolení
nakládání s vodami – odběr vody – Petr Vlk
d) MÚ Strakonice, oŽP (na vědomí) – Závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných
prvků – souhlas s realizací projektu úpravy vývaru jezu na Křemelce
e) ČRS, JčÚS – pozvánka na územní konferenci
5) Usnesení
a) Projednány a schváleny odměny za práci ve prospěch organizace, úklid kanceláře, mzda
zaměstnance za měsíc květen 2016.
b) Výbor se usnesl nepřijmout protinávrh Města Strakonice ke směně pozemků na naši žádost o
prodej.
c) Mgr. Gracík seznámil výbor s
 Organizačním zajištěním rybářského táboru. Přihlášeno 24 dětí, zajištěno 5 vedoucích.
 Podepsána smlouva o poskytnutí dotace pro mládež na druhé pololetí
 Uzávěrce proúčtování dotací na tělocvičnu a dětské rybářské závody
d) Na základě četných podnětů z řad členů MO proběhla diskuse o umístění nově zbudované
městské plovárny – mola na Podskalí a jeho dopadu na výkon rybářského práva včetně
možnosti rybolovu přímo z mola.
e) Výbor se zabýval možnostmi produkce pstruha potočního a lipana podhorního.
f) Územní konference JčÚS konané dne 14.června 2016 se zúčastní předseda p.Vlk
g) Probíhají práce na druhé elektro přípojce.
h) Výbor odsouhlasil vynechání jednání v 7. a 8. měsíci.
6) Úkoly
c) Umístění vývěsní skříně U sv. Markéty – Seifried
7) Příští schůze výboru

5.9. 2016 od 1700 hod. v kanceláři.

Schůze ukončena v 17:57 hod.
zapsal Petr Vrána
schválil Martin Vlk

