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

6.2. 2017 
 
Schůze zahájena v 17:02 hod.  
 

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

Richter, Ing. Procházka - DK 
b) Omluveni :  

 
2) Seznámení s programem schůze 
 
3) Odeslaná pošta 
a) . 

 
4) Došlá pošta 
a) fa MK Oil – 3 184,- Kč za PHM 
b) JčÚS ČB –  na vědomí – MVE Dolní poříčí – stanovisko k česlím – v případě splnění 

podmínek výjimečně povolují 
c) MÚ Strakonice oŽP – na vědomí – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení e věci schválení 

manipulačního řádu MVE Střelské Hoštice na řece Otavě 
d) Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice – Informace o vyznačení 

plomby 
 

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

zaměstnance za měsíc leden 2017 
b) Kontrola minulého zápisu, plnění úkolů 
c) Výbor projednal plán práce pro následující období, nutné dokončení vyřezání náletových 

dřevin a porostů na Blatském rybníku. 
d) p.Gracík  

 připravuje podání žádosti o dotaci (MÚ Str.) k proplacení nájmu tělocvičny 
 účast na oslavách 650. výročí města 
 závody k výročí 650. výročí města v souběhu s pivovarskou poutí 24.2.2017 na úseku pod 

pivovarem k podskalí > žádost o mimořádné zarybnění 
 závod 24. hodin na Střele 10. – 11.6. 2017 
 dětské závody na Střele 27.5.2017 
 rybářský tábor 1 běh na Oslově, 1 běh v Poříčí 

e) Ing.Mareš požádal výbor o návrhy do rozpočtu na rok 2018 
f) Výbor se zabýval ukončením zaměstnaneckého poměru p.Seifrieda, předáním cenin, vybavení, 

klíčů atd. 
g) Nový výdejce povolenek p.Sekyra 
h) p.Koch zajistí zrušení výběrové a vydání vkladové karty u KB 
i) Test znalostí pro získání prvního rybářského lístku stanoveny takto: 

 Dospělí  
 1.termín: 4.3. 2017 
 2.termín: 27.5. 2017 

 zkoušky jsou od 9:00 v kanceláři MO 
 bližší info na tel. 602 236 538 
 Děti 
 1.termín: 12.4. 2017 
 2.termín: 17.5. 2017 

 zkoušky jsou od 15:30 v kanceláři MO 
 - bližší info na tel. 702 018 866 
 - psací potřeby s sebou! 

 



j) Výbor projednal přípravu VČS, zajištění sálu, ozvučení, složení komisí, návrh na nového 
hospodáře atd. 

k) Za účelem vyhodnocení dalšího postupu ve věci Měchurovského rybníka se uskuteční pracovní 
schůzka na místě samém. Termín bude sjednán operativně. Výsledky šetření na příštím výboru. 
 

6) Úkoly 
a) Předání náležitostí po ukončení pracovního poměru p.Seifrieda – Vlk, Vrána 
b) Zrušení výběrové, zajištění vkladové karty KB – Koch 

 
7) Příští schůze výboru    6.3.2017 od 1700 hod. v kanceláři. 

 
Schůze ukončena v 19:02 hod. 
 
                                                                                                                         zapsal Petr Vrána 
  schválil Martin Vlk 


