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

7.11. 2016 
 
Schůze zahájena v 17:08 hod.  
 

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

Ing. Procházka - DK 
b) Omluveni : Richter 

 
2) Seznámení s programem schůze 
 
3) Odeslaná pošta 

 
4) Došlá pošta 
a) fa MK Oil – 2.097,- Kč za PHM, fa SRŠ Vodňany – 7.500,- Kč za ostroretku, fa Pstruhařství 

Kaplice – 48.000,-Kč za násadu Po1, fa Pražské rybářství  – 10.200,-Kč za laminátový skluz, fa 
ČRS MO Písek – 8.000,-Kč za násadu jelce tlouště, fa KŠH Č.B. – 1.938.-Kč – za přepravu 
ryb, fa Jč Univerzita Č.B. – 15.000,-Kč za parmu, fa Pražské rybářství  – 7.706,-Kč za 
vybavení, fa MK Oil – 4.004,- Kč za PHM, fa Pošumaví a.s. Stř.Hoštice – 29.827,-Kč za . 

b) Zadržené povolenky 
c) JčÚS ČRS Č.B. – propozice k prověrkám 

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

zaměstnance za měsíc říjen 2016 
b) Prověrky proběhnou 11.11.2016 v Č.B. Účastní se Seifried, Novotný, Vojáček 
c) Republikového sněmu Českého rybářského svazu konaného 26.11. 2016 v Praze se zúčastní 

předseda, p.Vlk 
d) Výbor odsouhlasil pořízení fotopasti s GSM za účelem zajištění ochrany majetku a 

rybochovných zařízení. 
e) Prodej ryb při výlovu Střelského rybníka 19.11. 2016 od 800 do 1100, cena kapra stanovena na 

69,-Kč/kg. 
f) Prodej vánočních ryb tradičně ve dnech 20. – 23.12. 2016 vždy od 800 do 1600 hod. Prodej u 

Blatského rybníka jako obvykle, nově uvažována možnost otevření prodejního stánku na 
parkovišti „pod Baťou“ u sv. Markéty. 

g) Na příští výbor bude pozván vedoucí RS p. Vojáček 
h) Výbor diskutoval o technickém stavu a stáří vozidla a s tím související nutnosti nákupu vozidla 

nového. 
 

6) Úkoly 
a) Plakát prodeje ryb na Střele – Vrána 
b) Zajištění prodejního stánku pod Baťou –  Vlk, Vrána 
c) Propagace vánočního prodeje ryb, plakáty –  Vlk, Vrána 
d) Pozvánka p.Vojáčka k příštímu jednání výboru - Vlk 

 
7) Příští schůze výboru    5.12.2016 od 1700 hod. v kanceláři. 

 
Schůze ukončena v 18:31 hod. 
 
                                                                                                                         zapsal Petr Vrána 
  schválil Martin Vlk 


