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

1.4.2019 
 
Schůze zahájena v 17:00 hod. 
 

1) Prezence 
a) Přítomni :  Vlk, Vrána, Novotný, Koch, Feistmantl, Mgr. Stejskal, Zdeněk Čermák – DK 
b) Neomluveni: xxx 
c) Omluveni : Žejdl, Křivanec, Ing. Mareš, Richter 
 

2) Seznámení s programem schůze 
  
3) Odeslaná pošta 

a) xxx 
 

4) Došlá pošta 
a) Kodrea s.r.o. – Smlouva na ubytování a stravování pro dětský rybářský tábor na Oslově. 
b) MÚ Strakonice OŽP – Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami pro ČZ a.s. 
c) FA Technické služby Strakonice s.r.o. – rozbor vody 
d) FA Pražské rybářství, s.r.o. – odběrné místo na sádkách 
e) FA MK OIL s.r.o. – nákup PHM 
 

5) Usnesení, informace, úkoly 
a) Projednány a schváleny odměny za práci ve prospěch organizace, úklid kanceláře za minulý 

měsíc. 
b) Kontrola zápisu minulé schůze výboru, plnění úkolů: oprava Měchurovského rybníka – byl 

projednán předběžný rozpočet ve výši cca 1 mil. Kč s tím, že akce se prozatím odkládá 
z důvodu neúměrně vysokých nákladů a finanční návratnosti v nedohlednu.  

c) Výbor schválil mimořádný poplatek za vydání 1 povolenky mimo úřední hodiny ve výši 100 
Kč. Důvodem je potřeba pokrytí mimořádných mzdových nákladů vznikajících v souvislosti 
s výdejem povolenek mimo úřední hodiny. 

d) Mgr. Stejskal informoval o přislíbených dotacích z JčÚS na dětské rybářské závody na Slaníku 
(6.000 Kč) a na víkendový rychlokurz pro děti a mládež (6.000 Kč). Další žádosti o dotace 
budou podány na oba dětské rybářské tábory. 

e) Jednatel informoval o sponzorském daru na dětské rybářské závody od firmy Rybářské 
potřeby Vojtěch Junvirt. 

f) Hospodář informoval a velkých škodách na rybách zjištěných při jarních výlovech 
způsobených rybožravými předátory – kormorán a volavka. 

g) Výbor rozhodnul o podání žádosti o dotaci z Operačního programu Rybářství na vybavení 
s celkovým nákladem (způsobilými výdaji) ve výši cca 65 tis. Kč.  

 
 
6) Příští schůze výboru    6.5.2019 od 1700 hod. v kanceláři. 

 
 
 
Schůze ukončena v 18:00 hod 
 
 
 
                                zapsal Tomáš Koch 
         schválil Martin Vlk 


