
3. VÝBOROVÁ SCHŮZE 

restaurace Junior 

26. 3. 2014 od 18:00 hodin 

Program: 

1. Shrnutí 2. výborové schůze ze dne 25. 2. 2014 - kontrola zápisu 

2. Silo na rybníce Březí – navýšení nákladů 

3. Náhon – návrhy řešení problémového revíru 

4. Náhon – problém s protékajícím soukromým rybníkem  

5. Naplánování termínů výborových schůzí 

6. Snížení ceny pozemku – Hájek 

7. Dotace na vydru  

8. Přerozdělení členů na jednotlivé revíry 

9. Půjčování Boudy na Brigádníku 

10. Sponzorský dar od firmy Robert Bosch  

11. Stížnost družstva AGS AGRO na rozježděné pozemky u   
           rybníků Hájek a Brigádník 
 

12. Informace  -  dotace na povodně červen 2013 

13. Informace  -  závěry z jednání s Ing. Štěpánem z JčÚS 

14. Informace  -  závěry ze školení rybářských stráží 

15. Informace  -  šetření ministerstva zemědělství – Hájek 

16. Informace  -  Informační systém Lipan 

17. Zkulturnění pozemku pod Brigádníkem 

18. Přijetí nového člena – p. Babinec 

19. Diskuse 

 

 



ZÁPIS  
ZE 3. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO TRHOVÉ SVINY  

z 26. 3. 2014 od 18:00 hodin v restauraci Junior 
________________________________________________________________ 

Přítomno 8 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ. 

Přítomní členové výboru MO 
Č. Štojdl, F. Valter st., Mgr. R. Sova, V. Tomek, Ing. V. Skořepa,., Matoušek st., 
 Ing. F. Holinka, J. Kučera 
 
Omluvení členové výboru MO 
V. Vrchota, Ing. M. Rojdl, Z. Česák st 
 
Přítomní patroni: 
F. Pavel (Březí) 
 
Přítomní členové MO: 
F. Valter ml.,  
 
Průběh schůze řídil předseda ČRS MO Trhové Sviny, p. Čeněk Štojdl 
________________________________________________________________ 

K bodu 1 – shrnutí 2. Výborové schůze, ze dne 25.2.2014  - kontrola zápisu 

 Jarní výlovy – dohodnuty termíny, výlovy probíhají 

 Chybějící příruby pro sila - zařídí a dodá Václav Pavlík njml. ve spolupráci 

s Jiřím Kučerou v současné době pobíhá výroba. 

 Prodej pozemku firmě Schmied - Firmě Schmied byl odeslán dopis se 

zamítavým vyjádřením k prodeji pozemku pod Brigádníkem. 

 Dotace na vydru – viz. bod 7 

 Nezaplacení členského příspěvku – bude tolerováno nejdéle do konce měsíce 

března, poté bude zrušeno členství v ČRS 

 Neodevzdání povolenek – za neodevzdané povolenky, nebo včas neodevzdané 

povolenky, bude dotyčnému účtována pokuta ve výši 200 Kč za každou 

neodevzdanou povolenku. V opačném případě nebude dotyčnému vydána 

povolenka nová. 

 Přijímání nových členů je možné v průběhu celého roku. Členský příspěvek 

v plné výši zaplatí bezprostředně po přijetí.             

  Testy rybářských znalostí si každý vyplní sám doma a po jejich úspěšném 

složení mu MO potvrdí osvědčení.  



 Brigádní povinnost mají všichni členové od 15 do 70 let.Cena náhrady za 

neodpracovanou hodinu je 100 Kč. 

 Ceny krátkodobých a hostovských povolenek se nemění, nečlenské 

povolenky se i nadále vydávat nebudou. 

 Mgr. P. D. byl schválen k přijetí za člena. Nakonec si to rozmyslel a k nám 

nenastoupí. Jde do jiné MO (nevím do které) a u nás si bude chtít koupit 

hostovskou povolenku na Brigádník. 

 

K bodu 2 – silo na Březí – navýšení nákladů 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny byl informován o navýšení nákladů na stavbu sila na rybníku 

Březský. Důvodem je zcela nevhodné podloží (tekuté písky) v místě původně plánovaného pro 

umístění sila. Proto muselo být i za cenu vyšších nákladů přesunuto. 

K bodu 3 – Náhon 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny rozhodl v maximální možné míře využívat k čištění náhonu 

techniku.  

U rybníka Hamerský bude vybudováno odkalovací zařízení.  

Bude jednáno s městem Trhové Sviny, aby do náhonu nadále neinvestovalo finanční prostředky 

svévolně. Náhon budou udržovat pouze rybáři a město TS na tuto údržbu bude přispívat 

proplácením faktur za použitou techniku, do výše dohodnuté částky ročně. 

Patron náhonu bude pravidelně vypisovat jarní a podzimní termíny celoorganizačních  brigád. 

Tyto brigády budou na bázi dobrovolné účasti členů (podobně jako výlovy), přičemž budou 

odměňováni připsáním 1,5 násobku odpracovaných hodin. 

 

K bodu 4 – Náhon – problém s protékajícím rybníkem ve správě p. P. 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny byl informován o problému s protékajícím rybníkem p. P., na 

náhonu svinenské rybniční soustavy. P. P. problém řeší, rybník opravuje, i když ne příliš 

odborným způsobem. Okamžité zjednání nápravy má nařízeno i od města Trhové Sviny. 

V případě opakování problémů je město připraveno p. P. vypovědět nájemní smlouvu z tohoto 

rybníka.  

 

K bodu 5 – Termíny schůzí na 1. Pololetí 2014 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil termín příští výborové schůze na pondělí 5. 5. 2014. 

 

K bodu 6 – snížení ceny za pole u Hájku 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny souhlasí s obnovením jednání s pí. R., ohledně odprodeje 

pozemků 3457/29 a 3471/16 v k. ú. Trhové Sviny, u rybníka Hájek. V případě, že cena těchto 



pozemků bude dle znaleckého posudku nižší než 40 000 Kč,- , výbor ČRS MO Trhové Sviny 

souhlasí s jejich koupí a pověřuje předsedu a jednatele podpisem příslušných smluv. 

 

K bodu 7 – Dotace na vydru 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny byl informován o stavu žádosti o dotaci. Jsou připraveny veškeré 

dokumenty potřebné k úspěšnému podání žádosti o dotaci na kompenzaci škod způsobené 

vydrou říční. K termínu 31. 3. 2014 budou tyto podklady podány na Krajský úřad v Českých 

Budějovicích, odboru životního prostředí, který tyto dotace vyřizuje. 

Na rybníku Glaserův bylo pro přiznání dotace nezbytné získat písemný souhlas 3 spolumajitelů 

(pí. Stodolovská, pí. Síkorová p. Herda). Za toto Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje výdej 

2 ks kapra z vánočního prodeje 2014, každému z výše jmenovaných. 

 

K bodu 8 – přerozdělení členů na revíry 

  Bude doplněno. 

K bodu 9 – Půjčování Boudy na Brigádníku 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil zavedení těchto pravidel k zapůjčování rybářské 

klubovny na rybníku Brigádník: 

- Zapůjčením klubovny se rozumí užití jejích prostor, vybavení a elektrické energie. Nikoli 

pitné vody a paliva do kamen. Toto si musí každý obstarat vlastní. 

- Klubovnu předává i přebírá některý z patronů rybníku Brigádník, příp. pověřený člen výboru 

MO. 

- Členům ČRS MO Trhové Sviny, bude klubovna i nadále zapůjčována zdarma.   

- Nečlenům bude klubovna pronajímána za 500 Kč, + vratnou zálohu 1000 Kč. Z této vratné 

zálohy bude, v případě potřeby, hrazena škoda vzniklá na zařízení klubovny, případně úklid. 

Pokud bude klubovna předána v řádném stavu, bude záloha vrácena.     

     

K bodu 10 – Sponzorský dar od firmy Robert Bosch 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil přijetí sponzorského daru od firmy Robert Bosch, České 

Budějovice. Jedná se o 3 ks starších, funkčních notebooků. Firma Robert Bosch si naúčtuje 

administrátorský poplatek ve výši 30 Kč / ks, celkem 90 Kč.    

 

K bodu 11 – Stížnost družstva AGS AGRO na rozježděné pozemky  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny byl informován o stížnostech družstva AGS Agro, na rozježděné 

pozemky u rybníků Hájek a Brigádník. V případě že nedojde k nápravě, hrozí trestní oznámení. 

Proto byla okamžitě přijata následující opatření: Rybník Brigádník byl osazen cedulemi „zákaz 

vjezdu“, na Hájku ještě doplněno o překážku v podobě uzamykatelného řetězu. 

 



K bodu 12 – dotace na povodně červen 2013 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny byl informován o možnostech získání dotací na škody způsobené 

povodněmi na rybí obsádce. Toto je podmíněno sepsáním škodních protokolů u AZV RO SZIF 

(Agentura pro zemědělství a venkov, regionální odbor Státního zemědělského intervenčního 

fondu), bezprostředně po povodních. V budoucnu, v případě povodní bude potřeba toto včas 

zajistit. 

 

K bodu 13 – závěry z jednání s Ing. Štěpánem z JčÚS 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny byl informován o závěrech jednání předsedy ČRS MO Trhové 

Sviny s jednatelem JčÚS, Ing. Janem Štěpánem  

- Přislíbil jednání a ohledně navýšení odběru ryb od MO Trhové Sviny. Toto jednání proběhne 

v září 2014) 

- Přislíbil jarní dosazení Hájku ve výši 5 q ryb. 

- Dal souhlas k zažádání o dotace na škody způsobené vydrou na krajské sportovní revíry 

- Řeší majetkové vztahy a případnou rekonstrukci revíru Čertovka 

- V případě potřeby podpoří ČRS MO Trhové Sviny při vyjmutí Brigádníku ze sportovních 

revírů ČRS 

 

K bodu 14 – závěry ze školení rybářských stráží 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny byl informován o závěrech ze školení rybářských stráží (Ing. 

Tomáš Kepr) 

- Soupis revírů (rybářský řád) musí mít rybář sebou povinně u vody, je to součást povolenky. 

Jinak se dopouští přestupku. 

- Je zakázáno používat opakovací znaménka v úlovkovém lístku (povolence). Bude to 

považováno za přestupek, rybářská stráž to již dále nesmí tolerovat. 

- Rybář je povinen do povolenky (při odchodu od vody) zapsat i ulovené nástražní rybičky, 

stejným způsobem jako jakékoliv jiné ryby.  Druh, počet, hmotnost. 

- Podle Kepra nesmí mít rybář nástražní rybičky u vody v obyčejném kýblu, nebo něčem 

podobném, ale pouze ve vezírku, nebo v originální řízkovnici. Má to být považováno za 

přestupek. 

 

K bodu 15 -  šetření ministerstva zemědělství – Hájek  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny byl informován o ukončení přezkumného řízení ohledně dotace, 

jejím poskytovatelem, MZE ČR. Nebyly při něm zjištěny žádné závady ani pochybení. 



V současné době už čeká tento spis s vyhodnocením „bez závad“ pouze na podpis ministra 

zemědělství.   

 

K bodu 16 – IS Lipan 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny byl informován o začlenění MO Trhové Sviny do informačního 

systému Lipan. Zpočátku bude tento systém obsluhovat p. Čeněk Štojdl a p. Zdeněk Česák ml. 

Dobrovolně se v budoucnu budou moci připojit další členové. (např. výdejce povolenek, členové 

výboru, patroni, atd…) 

K bodu 17 – Zkulturnění pozemku pod Brigádníkem 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny rozhodl zkulturnit pozemek 3434/33 v k.ú. Trhové Sviny, 

nacházející se pod hrází rybníka Brigádník. Kultivace pozemku bude provedena po skončení 

vegetačního období 2014. Přednostně bude tato práce nabídnuta patronům rybníku Brigádník, 

přičemž vytěžené dřevo si mohou ponechat. V případě že o toto nebudou mít zájem, bude 

svolána celoorganizační Brigáda, přičemž vytěžené dřevo bude uskladněno na Brigádníku, pro 

potřeby MO.  

K bodu 18 – přijetí nového člena p. Babinec 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil přijetí p. Babince, rok nar. 1946 za nového člena MO.  

 

K bodu 19 – Diskuse 

1. Výbor ČRS MO Trhové Sviny pověřuje své statutární zástupce k jednání s městem Trhové 

Sviny o možnostech a podmínkách odkoupení pozemků mezi rybníkem Brigádník a firmou 

Greiner. 

2. Výbor ČRS MO Trhové Sviny pověřuje své statutární zástupce, aby jednali s Tepelným 

hospodářstvím města Trhové Sviny, ohledně uskladňování popela na pozemku 3431/4 pod 

rybníkem Brigádník, jelikož v případě povodní hrozí splach tohoto materiálu do Farského 

potoka. 

3. Pan Bohumil Homolka, patron na rybníku Trník, informoval výbor MO Trhové Sviny o 

původu dřeva, které dostal od lesníka pana Rychtaříka, a které kvůli technické závadě na 

svém přívěsu překládal dne 8. 3. 2014 v blízkosti náhonu u rybníku Nový. P. Homolka přišel 

tyto informace výboru MO sdělit z vlastní iniciativy, jelikož se mezi členy MO Trhové Sviny 

vyskytly spekulace, že toto dřevo pochází z rybníků, případně náhonu ve správě MO, a tudíž 

by mělo být majetkem MO.  

 

 

V Trhových Svinech, dne 30. 3. 2014, zápis vypracoval: 

Čeněk Štojdl – předseda MO 
 


