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

3.10. 2016

Schůze zahájena v 17:01 hod. 

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

Richter
b) Omluveni : 

2) Seznámení     s     programem     schůze

3) Odeslaná     pošta

4) Došlá     pošta
a) fa MK Oil – 2.221,- Kč za PHM, fa MK Oil – 3.051,- Kč za PHM.
b) MÚ Strakonice, oMajetkový – směnná smlouva 492/1 // 42/2
c) ČRS, JčÚS – pozvánka na semináře hospodářů
d) MÚ Strakonice, oŽP (na vědomí) – souhlas s prodloužením termínu dokončení stavby MVE 

Přeborovice, p. Hrdina
e) OÚ Sousedovice – Žádost k termínu vypouštění rybníka ve Smiradicích
f)  ČRS, JčÚS – zadržené povolenky
g) MÚ Strakonice – nabídka účasti na oslavách 650 výročí založení města uspořádáním ryb. akce 

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

zaměstnance za měsíc září 2016
b) p.Seifried vyhodnotil výlov Blatského rybníka. Celkový výlovek činil cca 50 q, je srovnatelný 

s minulými roky. Ztráta na obsádce cca 1300 ks.
c) Diskuse o ztrátách na obsádce způsobenými predátory a pytláctvím.
d) Na podněty členů proběhla diskuse o pytláctví na kempu ve Štěkni páchané převážně v letních 

měsících projíždějícími vodáky.
e) p.Seifried navázal na diskusi minulé schůze o problematice prohlubujícího se nezájmu o plnění 

pracovní povinnosti kdy valná většina členů volí finanční náhradu. Dále pokud se členové přeci
jen nahlásí k práci, nakonec dorazí nejvýše třetina nahlášených a nedaří se tak naplňovat 
pracovní kapacity potřebné k zajištění hospodářských potřeb. V důsledku tohoto trendu se 
nabízí možnost navýšení finanční náhrady a pracovní potřeby zajišťovat externími pracovníky 
za úhradu. 

f) Výbor revokoval usnesení b) z 6.6.2016 a hlasováním v poměru 8-0-0 schválil návrh Města 
Strakonice ke směnné smlouvě viz. usnesení b) z 2.5.2016. 

g) Mgr.Gracík krátce informoval o obsazenosti a činnosti v rybářských kroužcích. Ve středu 
5.10.2016 se schůzka kroužku uskuteční spojená s rybolovem na Střele.

6) Úkoly
a) Nájemní smlouva pro p. Kreuze –  p. Koch.
b) Pozvánka p. Kreuzovi na příští jednání výboru – p. Vlk.
c) Jednání s Městem Strakonice o směně pozemků – p. Vrána

7) Příští     schůze     výboru    7.11.2016 od 1700 hod. v kanceláři.

Schůze ukončena v 18:39 hod.

                                                                                                                         zapsal Petr Vrána
schválil Martin Vlk
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