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

5.12. 2016

Schůze zahájena v 17:03 hod. 

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

Richter, Ing. Procházka - DK
b) Omluveni : Koch
c) Hosté: Vojáček, Sekyra, Pešek

2) Seznámení     s     programem     schůze

3) Odeslaná   pošta
a) MÚ Strakonice, oŽP – žádost o povolení kácení náletových porostů na Blatském rybníku
b) Hygiena – oznámení o stánkovém prodeji vánočních ryb
c) Město Strakonice – žádost o povolení stánkového prodeje ryb na parkovišti pod Baťou

4) Došlá     pošta
a) fa MK Oil – 1 966,- Kč za PHM, fa Pražské rybářství – 8 832,- Kč za vybavení, fa Penta – 

1 176,- Kč a 218,- Kč za spotř. mat., fa Salvete 13 414,- Kč za dopravu, fa Autodoprava 
Paroubek – 2 420,- Kč za dopravu

b) MÚ Strakonice, oŽP – oznámení o zahájení vodoprávního řízení

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

zaměstnance za měsíc listopad 2016
b) Projednány a schváleny odměny a povolenky za práci ve prospěch organizace v roce 2016
c) Kontrola minulého zápisu, plnění úkolů
d) p. Vojáček výbor seznámil s úkoly stanovenými z prověrek

 doplnit povolení na agregát
 dodat stříšky na vybrané infotabule revírů
 byly upraveny podmínky a povinnosti výkonu činnosti RS

e) p. Vlk podal informace o průběhu jednání republikového sněmu
f) Ing. Mareš výbor seznámil s ekonomickým vyhodnocením prověrek
g) Výbor se usnesl na protipytláckém zabezpečení Blatského rybníka
h) Výbor shrnul zajištění vánočního prodeje ryb, předběžně byla stanovena cena
i) Výbor se zabýval výpovědí zaměstnance, hospodáře p. Seifrieda k 31.1. 2017 a z toho 

vyplývající nutnost zajištění hospodáře, hospodářské činnosti organizace, výdej povolenek atd.
j) Na základě vyhodnocení návštěvnosti kanceláře se úřední hodiny pro rok 2017 mění takto:

Leden

Pondělí, Středa 900 – 1200 1300 - 1600

Pátek 900 – 1200 1300 - 1530

Únor

Středa 900 – 1200 1300 - 1600

Pátek 900 – 1200 1300 - 1530

Březen – Červen

Středa 900 – 1200 1300 - 1600

Červenec – Prosinec

po dohodě s hospodářem – tel.: 602 236 538
k) Kancelář otevírá dnem 2.1. 2017
l) Termín Výroční schůze stanoven na sobotu 11.3. 2017



6) Úkoly
a) Zajištění prodejního stánku pod Baťou –  Vlk, Vrána
b) Propagace vánočního prodeje ryb, plakáty –  Vlk, Vrána, Sekyra
c) upravit informace pro členy MO – Vrána

7) Příští     schůze     výboru    2.1.2017 od 1700 hod. v kanceláři.

Schůze ukončena v 19:00 hod.

                                                                                                                         zapsal Petr Vrána
schválil Martin Vlk
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