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

08.1.2018 
 
Schůze zahájena v 17:05 hod.  
 

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

DK 
b) Omluveni : Žejdl 
c) Neomluveni:  
 

2) Seznámení s programem schůze 
 
3) Odeslaná pošta 

a) Vyúčtování dotace z rozpočtu města Strakonice na nájemné ve sportovních zařízeních města 
Strakonice pro kroužek Rybolovné techniky 

 
4) Došlá pošta 

a) Protokol o kontrole Státní veterinární správy pro Jč. kraj – kontrola živých ryb  
b) Zápis č. 10/2017 ze zasedání územního výboru JčÚS ČRS ze dne 19.12.2017 
c) Zápis č. 11/2017 ze zasedání Republikové rady ČRS ze dne 7.12.2017 
d) Připomínky a stanovisko k Návrhu rozpočtu Republikové rady ČRS pro 2018 projednávaného 

Radou dne 7.12.2017 
e) Fa ZEMAN Váhy s.r.o. – nákup obchodní váhy 
f) Fa Salvete s.r.o. – materiál 
g) Fa MK OIL s.r.o. - nafta 
h) Fa ČRS, z.s. Jihočeský územní svaz - kalendáře 
 

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) Řešení pojistné události - požáru klubovny na sádkách ze dne 4.11.2017. Organizace obdržela 

pojistné plnění ve výši 143.014 Kč.  
d) OPRAVA PROVOZNÍCH HODIN KANCELÁŘE 

LEDEN 2018: pondělí / středa od 9:00-12:00 a 13:00-16:00, pátek 9:00-12:00 a 13:00-17:00 
ÚNOR 2018: středa od 9:00-12:00 a 13:00-16:00, pátek 9:00-12:00 a 13:00-17:00. 
BŘEZEN-ČERVEN 2018: středa od 9:00-12:00 a 13:00-16:00 
Aktualizováno na webových stránkách. 

e) Příprava roční inventury: Soupisy připraví Ing. Mareš, termín fyzické inventury 20.1.2018. 
f) Mgr. Stejskal informoval výbor, že v r. 2018 se uskuteční pod hlavičkou organizace 2 běhy 

letního rybářského tábora, 1. na Oslově v termínu 30.6.-7.7.2018, 2. v Horním Poříčí v termínu 
21.-29.7.2018. 

g) Stanoven termín ověřovacího testu pro získání rybářského lístku pro dospělé na den 17.3.2018 
od 9:00 v kanceláři organizace. Psací potřeby s sebou. 

 
 
6) Příští schůze výboru    5.2.2018 od 1700 hod. v kanceláři. 

 
 
Schůze ukončena v 18:15 hod. 
 
 
                                zapsal Tomáš Koch 
         schválil Martin Vlk 


