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

6.3. 2017

Schůze zahájena v 17:03 hod. 

1) Prezence
a) Přítomni : Vlk, Vrána, Ing. Mareš, Seifried, Koch, Feistmantl, Richter,

Ing. Procházka - DK
b) Omluveni : Mgr. Stejskal

2) Seznámení     s     programem     schůze

3) Odeslaná   pošta
a) .

4) Došlá     pošta
a) Česká Pojišťovna – informace k placení pojistného – nemovitosti
b) Česká Pojišťovna – pojištění vozidel – povinné ručení kára
c) Pojišťovna Alianz – pojištění vozidel – VW Transporter
d) ČRS, JčÚS ČB – pokyny k odvodům finančních prostředků za vydané povolenky
e) Katastrální úřad Jč kraj – vyznačení plomby
f) MÚ Strakonice – oznámení o návrhu změny č.3 územního plánu Strakonice 
g) MÚ Strakonice, oŽP (na vědomí) – oznámení o zahájení o řízení – Landreal s.r.o. – MVE u 

hradu
h) MÚ Strakonice, oŽP – svolání ústního jednání a ohledání na místě – MVE u hradu, Landreal 

s.r.o.
i) MÚ Strakonice, oŽP – rozhodnutí o schválení manipulačního řádu MVE Střelské Hoštice, Agra

Group a.s.
j) Povodí Vltavy – oznámení prací – Oprava jezu Volyňka, k.ú. Radošovice
k) Povodí Vltavy – oznámení prací – Oprava břehu Otava, k.ú. Nový Dražejov

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

únor 2017
b) Kontrola minulého zápisu, plnění úkolů
c) Výbor projednal plán práce pro následující období. Jarní výlovy rybníků začnou v sobotu 

18.3.2017 výlovem Kojanovského, ostatní rybníky se sloví v pracovním týdnu.
d) Z důvodu meziročního navýšení zákonného ručení pro vozidlo VW Transporter byl výborem 

pověřen p. Koch k prověření možností slevy.
e) K Sedlíkovické pískovně zjištěn náletovými dřevinami způsobený obtížný přístup, zejména pro

nájezd vozidla k nasazování ryb. O odstranění náletu se bude se jednat s vlastníkem pozemků, 
jímž je Obec Čejetice.

f) Výbor projednal obnovení činnosti hospodářského výboru.
g) Dále se výbor v obsáhlé diskusi zabýval návrhem rozpočtu pro příští rok a přípravou výroční 

členské schůze.



6) Úkoly
a) Prověření povinného ručení na VW Transporter – p. Koch
b) Prořezání přístupu k Sedlíkovické pískovně – Obec Čejetice – p. Vlk

7) Příští     schůze     výboru    6.2.2017 od 1700 hod. v kanceláři.

Schůze ukončena v 18:39 hod.

                                                                                                                         zapsal Petr Vrána
schválil Martin Vlk
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