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

5.9. 2016

Schůze zahájena v 17:01 hod. 

1) Prezence
a) Přítomni : Vlk, Vrána, Mgr. Gracík, Feistmantl, Mgr. Stejskal, Koch
b) Omluveni : Seifried, Ing. Mareš
c) Neomluveni : Richter

2) Seznámení     s     programem     schůze

3) Odeslaná     pošta

4) Došlá     pošta
a) MÚ Strakonice, oŽP (na vědomí) – přerušení řízení, JIRKAL s.r.o.
b) MÚ Strakonice, oŽP (na vědomí) – přerušení řízení Landreal s.r.o. – MVE u hradu
c) MÚ Strakonice, oŽP (na vědomí) – oznámení o zahájení vodoprávního řízení – povolení 

nakládání s vodami – odběr vody – Tomáš Kreuz; Iva Tomšovicová; Oldřich Zámečník; Jiří 
Svoboda

d) MÚ Strakonice, oŽP (na vědomí) – rozhodnutí  o povolení nakládání s vodami – odběr vody – 
Tomáš Kreuz; Iva Tomšovicová; Oldřich Zámečník; Jiří Svoboda; Petr Vlk 

e) fa MK Oil – 2.221,- Kč za PHM, fa MK Oil – 3.051,- Kč za PHM.

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

zaměstnance za  měsíce červen, červenec a srpen 2016
b) p. Vlk konstatoval tristní stav účasti na brigádách. Drtivou většinu prací zastává 4 až 5 členů! 

Vzhledem k této skutečnosti bude uvažováno o zrušení brigádnického referenta.
c) Přednesena žádost p. Kreuze na pronájem části pozemku za garážemi za účelem stavby opěrné 

zdi, vybudování parkovacího místa a přístřešku. p. Kreuz bude vyzván k účasti na příštím 
jednání výboru a předložení návrhu – projektu. p. Koch pověřen přípravou nájemní smlouvy.  

d) Výlov Blatského rybníku stanoven na sobotu 1.10.2016   
e) Mgr. Gracík vyhodnotil letní rybářský tábor:

 Rozpočet: 96.000 Kč. Náklady: 94.700 Kč. 
 Zpracované vyúčtování bude odesláno p. Markovi na odbor mládeže JčÚS.
 Celkově dobrý průběh tábora výrazně kazí vysoký stav vody a s tím spojený nedostatek 

lovných míst i málo úlovků.
 Rybářské kroužky budou zahájeny společnou schůzkou 14.9.2016 od 1530 v kanceláři.
 Kroužky: 

- Základní
- Pro pokročilé
- Sportovní se zaměřením na Soutěž Zlatá Udice
- Pro nedostatek vedoucích nebudou otevřeny kroužky ve Štěkni, Katovicích ani kroužek 

pro přespolní.
f) Vzhledem ke špatnému technickému stavu přívodního potrubí k sádkám byla firmou IDEAL 

avizováno jeho uzavření. Výbor projednal možnost napájení sádek z Blatského rybníka, filtraci 
vody atd.

6) Úkoly
a) Umístění vývěsní skříně U sv. Markéty – Seifried.
b) Nájemní smlouva pro p. Kreuze –  p. Koch.
c) Pozvánka p. Kreuzovi na příští jednání výboru – p. Vlk.

7) Příští     schůze     výboru    3.10.2016 od 1700 hod. v kanceláři.



Schůze ukončena v 18:45 hod.

                                                                                                                         zapsal Petr Vrána
schválil Martin Vlk
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