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

06.11.2017 
 
Schůze zahájena v 17:10 hod.  
 

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

Procházka - DK 
b) Omluveni :  
c) Neomluveni: Žejdl 

 
2) Seznámení s programem schůze 
 
3) Odeslaná pošta 
xxx 

 
4) Došlá pošta 
a) Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace poskytnuté z Dotačního programu Rozvoje venkova a 

krajiny – podpora populací pstruha potočního, lipana, candáta, parmy, ostroretky, podoustve a 
tlouště na Strakonicku 

b) Zápis ze zasedání územního výboru JčÚS ČRS ze dne 26.10.2017 
c) Zápis č. 9/2017 ze zasedání Republikové rady ČRS ze dne 5.10.2017 
d) Povodí Vltavy – na vědomí – Oznámení prací Otava ř.k. 56,350 – 56,450 – obnovení 

průtočného profilu 
e) MÚ Strakonice, OŽP – závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – 

nesouhlas s výstavbou MVE LANDREAL s.r.o. 
f) Rozhodnutí o nakládání s vodami – Eva Velková, Sudoměř 

 
5) Usnesení, informace 
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 projednal plán práce, organizační záležitosti podzimních výlovů, zajištění dopravy. 
d) Výbor se zabýval doplněním vybavení pro vánoční prodej ryb. 
e) Mgr. Stejskal informoval o naplnění stavu rybářského kroužku – 23 přihlášených dětí. 
f) Stánkový prodej ryb: propagace - inzerce Č.P. SERVIS, oznámení - hygiena, veterina 
g) Dne 4.11.2017 došlo k požáru klubovny na sádkách z dosud nezjištěných příčin. Požár 

zlikvidovaly jednotky HZS Strakonice. Rozsah materiálních škod se zjišťuje, ke škodám na 
zdraví a životech nedošlo. 
 

6) Úkoly 
a) Oznámení hygiena, veterina pro prodej ryb na stánku u Markéty a na sádkách – Vrána 
b) Inzerce Č.P. SERVIS na vánoční prodej ryb – Vrána 
c) Příprava evidenční podkladů pro prověrky – Ing. Mareš 

 
7) Příští schůze výboru    04.12.2017 od 1700 hod. v kanceláři. 

 
 
Schůze ukončena v 18:00 hod. 
 
 
                                                                                                                         zapsal Petr Vrána 
  schválil Martin Vlk 


