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

14.5.2018 
 
Schůze zahájena v 17:00 hod.  
 

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

Richter, Ing. Procházka – DK,  
b) Omluveni : Žejdl,  
c) Neomluveni:  
 

2) Seznámení s programem schůze 
 
3) Odeslaná pošta 

XXX 
 

4) Došlá pošta 
a) MÚ Strakonice – Prodloužení lhůty pro seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí ve 

věci obnovy Sudoměřského mlýna 
b) Povodí Vltavy – oznámení prací – Přední Zborovice – obnovení průtočného profilu 
c) FA – Zdeněk Vojáček – nový komín klubovna 
d) FA – Dvůr Lnáře s.r.o. – Kapr K3 
e) FA – Dvůr Lnáře s.r.o. – Kapr K3 
f) FA - Městské hospodářství Vodňany – Kapr K1 
g) FA - Městské hospodářství Vodňany – Kapr K2 
h) FA – Blatenská ryba s.r.o. – Kapr K3 
i) FA – Pstruhařství ČRS Kaplice s.r.o. – Lipan 1 
j) FA – Miloslav Vodička – Larva perla 
k) FA – Václav Kotlík – zemní práce, nádrž Makarov 
l) FA – MK OIL s.r.o. – PHM 
m) FA – Ladislav Parobek – doprava hnůj 
 

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. 
c) Výbor kooptoval člena výboru pana Rudolfa Novotného. 
d) Ing. Stejskal informoval o podání žádosti o dotaci na dětské rybářské závody na Město 

Strakonice a o podání třech žádostí o dotaci na 2 dětské rybářské tábory a víkendový 
rychlokurs pro dětské uchazeče o rybářský lístek – tyto žádosti na MŠMT budou podány 
prostřednictvím ústředí ČRS.  

e) Odsouhlaseno uzavření Nájemní smlouvy na pronájem 2 nádrží v k.ú. Makarov za cenu 
10.000 Kč / rok. Od nájemného budou odečteny náklady na vyčištění nádrže za 37.579,60 Kč 
(viz. FA Václav Kotlík). 

f) Předseda do 4.6.2018 připraví seznam osob a svěřených klíčů od klubovny, skladů, kanceláře a 
rybochovných zařízení. 

 
 
6) Příští schůze výboru    4.6.2018 od 1700 hod. v kanceláři. 

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


