ZÁPIS
ZE 4. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO TRHOVÉ SVINY
z 5. 5. 2014 od 18:00 hodin v restauraci Junior
________________________________________________________________

Program:
1. Shrnutí 3. výborové schůze ze dne 26. 3. 2014
2. Instalace sil na obilí na rybníky, výroba přírub
3. Záměr - odkoupení pozemků u rybníka Brigádník
4. Záměr - odkoupení sádek od města Trhové Sviny
5. Záměr - odkoupení pozemků u rybníka Hájek
6. Náhon – proplácení faktur za použitou techniku
7. Kontroly pronajatých rybníků se zástupci města Trhové Sviny
8. Záměr – získání rybníka Malý Kyjov do pronájmu
9. Informace – Dotace na škody způsobené vydrou říční
10. Přerozdělení členů na revíry
11. Informace - Zrušení krajských místních povolenek.
12. Informace - Shrnutí jarních výlovů
13. Termíny dalších výbor. Schůzí (1. Pololetí)
14. Sponzorský dar od firmy Robert Bosch České Budějovice.
15. Rybářské závody 2015
16. Dovaření brlení na rybníce Stáňův
17. Informace – Hájek závěrečné vyhodnocení MZ.
18. Vyjmutí rybníku Brigádník ze soupisu revírů ČRS
19. Náprava technického stavu a běžné údržby na rybníce Stáňův.
20. Diskuse

Přítomno 9 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ.
K bodu 1 – shrnutí minulé schůze (kontrola zápisu)
Bez dalších připomínek
K bodu 2 – Sila – výroba přírub
Výrobu příruby na sila ležícího na Brigádníku se pokusí domluvit p. Zdeněk Česák st. se
zámečníkem p. Peškem.
Zbylé příruby se pokusí sehnat p. Jiří Kučera v Žáře.
Na odvoz zrezivělého sila do sběrných surovin se poptá p. František Valter st.. Zjistí, za
jakých podmínek by se dalo zlikvidovat. Před vlastní likvidací je nutné zajistit odříznutí
příruby, případně dalších částí, které by se daly použít na ostatní sila.
Dále se pan Valter domluví s panem Peškem na dotření sila ležícího na rybníce
Brigádník.
K bodu 3 – Nákup pozemků u rybníka Brigádník od Města Trhové Sviny
Prosívka před garáží – je vedena jako veřejná cesta a město ji neprodá.
Louka pod Greinerem – město nejdříve musí vypořádat majetkové poměry se státem na
tyto pozemky. Poté by bylo ochotné jednat o odprodeji části tohoto pozemku.
Pozemek 3434/32 vedený jako vodní plocha (podél vantů) je město ochotno prodat. Je
možné zahájit jednání o podmínkách prodeje.
K bodu 4 – Odkoupení sádek
Sádky město není ochotno prodat, a to ani se zřízením předkupního práva.
K bodu 5 – Nákup pozemků u rybníka Hájek od pí. Rottové
Rodina paní Rottová je ochotna tento pozemek prodat za cenu dle aktuálního
znaleckého posudku (cca 35 000 Kč). Vzhledem ke zdravotním komplikacím v rodině
požádali o odložení jednání o prodeji na léto 2014.
K bodu 6 Náhon – proplácení faktur za použitou techniku od města
Město (resp. Odbor správy a údržby majetku města) nepřijal návrh, že by do náhonu již
nadále neinvestovali. Veškerou údržbu, včetně použití techniky, by zajišťovali rybáři,
přičemž odbor majetku města by proplácel dokladované faktury za použití techniky do
maximální výše 35 000 Kč ročně.
Na základě tohoto vyjádření SMM TS pověřuje výbor MO předsedu a místopředsedu o
sepsání žádosti do rady, příp. zastupitelstva města, o svěření náhonu do péče MO,
přičemž by město přispívalo na jeho údržbu.

K bodu 7 – Kontroly rybníků s p. Šnokhausem z SMM TS
Výbor MO byl informován o probíhajících kontrolách na rybnících v majetku města TS a
jejich závěrech.
K bodu 8 – Nájem rybníka Malý Kyjov
Výbor MO schválil podání přihlášky do výběrového řízení na pronájem rybníka Malý
Kyjov. Výbor MO dále schválil výši nabídnuté částky na 1201,- Kč/rok. V případě
získání tohoto rybníka do nájmu ustanovuje výbor MO patronem tohoto rybníka p. Jana
Matouška st.
K bodu 9 – Dotace na vydru
Výbor MO byl informován o přiznání částky 38 850,- Kč, od JčKÚ, jako kompenzace
škod způsobené vydrou říční za období od 1.10.2013 do 31.3.2014.
K bodu 10 – Přerozdělení členů na revíry
Z revíru Brigádník byli odejmuti Ing. Skořepa a Mgr. Sova.
Případné další úpravy budou (zejména přidělení některých dosud nezařazených členů
na revíry) budou projednány na další výborové schůzi.
K bodu 11 – Zrušení krajských místních povolenek
Výbor MO byl informován o zrušení krajských místních povolenek. Na základě toho se
několik rybářů domáhalo výkonu rybářské práva na Brigádníku s krajskou MP
povolenkou. Místní rybářská stráž byla informována a požádána o zvýšený dozor na
rybníku Brigádník.
K bodu 12 – Shrnutí jarních výlovů
Výbor MO byl informován o výsledcích jarních výlovů jak z hlediska výtěžnosti ryb, tak
z hlediska účasti členů MO a výdeji deputátních ryb.
K bodu 13 – Termíny dalších výbor. Schůzí (1. Pololetí)
Výbor MO schválil termíny výborových schůzí na 1. pololetí 2014
středa 4. 6. od 18:00 v restauraci Junior
pondělí 30. 6. od 18:00 klub. Brigádník (změna místa konání vyhrazena)
středa 16. 7. od 18:00 klub. Brigádník (změna místa konání vyhrazena)
pondělí 11. 8. od 18:00 klub. Brigádník (změna místa konání vyhrazena)
K bodu 14 – Sponzorský dar od firmy Robert Bosch České Budějovice.
Výbor MO byl informován o získání sponzorského daru od firmy Robert Bosch v podobě
4 ks starších notebooků.

K bodu 15 - Rybářské závody 2014
Výbor MO schválil konání rybářských závodů na rybníku Brigádník v roce 2014 a
pověřuje p. Čeňka Štojdla jejich uspořádáním v níže uvedeném rozsahu:
- sobota 14. 6 – muži 6:00 – 11:00 hodin – startovné 250,- Kč
-sobota 14. 6 – ženy 13:00 – 17:00 hodin – startovné 100,- Kč
-neděle 15. 6 – Děti 7:00 – 11 hodin – startovné 50/100,- Kč
Ceny do kategorie MUŽI - rybářské potřeby v hodnotě max. 18 000 Kč
(30 cen) + diplomy
Ceny do Kategorie ŽENY – dorty v hodnotě max. 3 000 Kč (15 cen) + diplomy
Ceny do Kategorie Děti - rybářské potřeby v hodnotě max. 4 000 Kč + 2 000 Kč od
p. Haleše jako náhrada za brigády (30 cen) + medaile a diplomy
Rozpočet na závody max. 25 000,- Kč
Občerstvení zajistí p. Jan Jabali
K bodu 16 - Dovaření brlení na rybníce Stáňův
Výbor MO schválil opravu brlení na rybníce Stáňů v maximální hodnotě 17 000,- Kč +
nátěr.
Hutní materiál zajistí p. Čeněk Štojdl u fa. Kysela v ČB za cenu max. 5200 Kč. Dopravu
do Trhových Svinů zajistí Avia.
Opravu provede p. Zdeněk Česák st., se kterým bude uzavřena dohoda o provedení
práce za 9 500 Kč (hrubého). Dále mu bude (oproti paragonům) proplacen materiál
(elektrody, kotouče a pod … ) do max. výše 2 000 Kč.
K bodu 17 - Informace – Hájek závěrečné vyhodnocení MZ.
Výbor MO byl informován o ukončení závěrečného vyhodnocení Opravy a odbahnění
rybníka Hájek. MZ neshledalo žádná pochybení a dotaci definitivně přiznává v plné výši.
K bodu 18 - Vyjmutí rybníku Brigádník ze soupisu revírů ČRS
Výbor MO pověřuje předsedu a hospodáře jednáním s JčÚS ČRS o vyjmutí nádrže
Brigádník z revírů ČRS. Je potřeba zajistit, zejména aby se tento krok neprojevil
snížením celkového zarybnění revíru 421 067 Svinenský potok 2 od JčÚS.
K bodu 19 - Náprava technického stavu a běžné údržby na rybníce Stáňův.
Tento bod bude řešen na příští výbor. schůzi, za přítomnosti p. Vrchoty, patrona
rybníka.
Tento zveřejněný zápis byl anonymizován, z důvodu případné kolize se zákonem na ochranu
osobních údajů.

