6. VÝBOROVÁ SCHŮZE
restaurace KD Vretos
30. 6. 2014 od 18:00 hodin
Program:
1. Shrnutí 5. výborové schůze ze dne 4. 6. 2014 - kontrola zápisu
2. Návratnost ryb na revírech 421 067.
3. Brigádník – výsledky jednání o vyjmutí z revíru 421 067
4. Závody – rekapitulace
5. Nákup nových sil
6. Oprava čerpadla
7. Rybářská „stmelovačka"
Diskuse + Body programu doplněné během schůze:
8. Přijetí nových členů
9. Stáňův – likvidace vyřezaných větví
10. Mimořádné odměny pro členy ČRS MO Trhové Sviny
11. Náhon – vyčištění úseku mezi jezem a rybníkem v užívání p. P.

ZÁPIS
ZE 6. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO TRHOVÉ SVINY
z 30. 6. 2014 od 18:00 hodin v restauraci KD Trhové Sviny
________________________________________________________________
Přítomno 9 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ.

K bodu 1 - výborové schůze ze dne 4. 6. 2014 - kontrola zápisu
Bez připomínek
K bodu 2 - Výtěžnost na revírech 421 067.
Výbor MO byl informován o výtce z JčÚS ohledně nízké výtěžnosti na sportovních
revírech 421 067. Ta se v současné době pohybuje okolo 40%. Výbor se shodl, že se
na nízké výtěžnosti nejvíce projevila rekonstrukce revíru Hájek, nasazování menších
(často podměrečných) ryb do krajských sportovních revírů a částečně také časté
nezapisování úlovků na Brigádníku. V roce 2014 se díky znovuzarybnění Hájku těžkou
rybou, vysoké úspěšnosti jejího odlovu a pravděpodobnému vyjmutí Brigádníku z revírů
ČRS očekává výtěžnost podstatně vyšší.
K bodu 3 - Brigádník – výsledky jednání o vyjmutí z revíru 421 067
Výbor ČRS MO Trhové Sviny souhlasí s vyjmutím rybníku Brigádník z revírů ČRS a
pověřuje předsedu, jednatele a hospodáře MO, k vyřízení této věci.
K bodu 4 - Závody – rekapitulace
Výbor MO byl informován o rekapitulaci rybářských závodů 2014. Proběhly ve
schváleném rozsahu, bez dalších vícenákladů. Na vstupném se vybralo 22 000,- Kč.
Celkový hospodářský výsledek -5 329,- Kč
K bodu 5 – Nákup nových sil z Mostek.
Bližší informace měl podat V. T. – omluven, odloženo na příští schůzi.
Nově postavené silo na rybníce Prelát je nutné opravit a zprovozuschopnit.
Výbor ČRS MO Trhové Sviny chválil, aby potřebné práce provedlo zámečnictví Pešek.
K bodu 6 – oprava čerpadla
Výbor MO schválil mimořádnou odměnu + náhradu spotřebovaného materiálu za
opravu čerpadla, 2 opravy křovinořezu + přípravné práce pro transport sila z Mostek do
Trhových Svinů, pro p. Z. Č. v celkové výši 1 100 Kč.

K bodu 7 – Rybářská „stmelovačka"
Výbor MO schválil záměr uspořádat „stmelovací akci“ pro všechny členy MO Trhové
Sviny s možností doprovodu. Konečná podoba celé akce, rozpočet a termín budou
upřesněny na příštích schůzích.
K bodu 8 – Přijetí nových členů
a) Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil přijetí nového člena do MO Trhové Sviny, p.
J. M. (Jelikož chce chytat již nyní, doplatí brigády na letošní rok). Jelikož brigády
hodlá doplácet každoročně, nepřiřazuje se prozatím na žádný revír.
b) Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil přijetí nového člena do MO Trhové Sviny, p.
L. Š. Rybařit hodlá až od příštího roku, brigádní povinnost začne plnit již v roce
letošním. Přidělen na revír Náhon.
K bodu 9 – likvidace vyřezaných větví
Na rybníce Stáňův probíhá rozsáhlá údržba přepadu + odtokové stoky. Je třeba zajistit
likvidaci vyřezaných větví.
Výbor ČRS MO Trhové Sviny doporučuje členům přiděleným na revír Stáňův, domluvit
se s technickými službami města .
K bodu 10 – Mimořádné odměny pro členy ČRS MO Trhové Sviny
Výbor MO schválil záměr vyplácení odměn členům MO Trhové Sviny, za předem
schválené mimořádné práce, provedené nad rámec povinností vyplývajících z přidělené
brigádnické činnosti.
Výbor MO pověřuje místopředsedu MO, vypracováním návrhu směrnice k vyplácení
odměn.
K bodu 11 – Náhon – vyčištění úseku mezi jezem a rybníkem v užívání p. P.
Výbor MO byl informován o kvalitním vyčištění náhonu v úseku mezi jezem a
rybníkem v užívání p. P.. Práce prováděl p. M. H., za pomoci malého bagru, cca 2
hodiny.

Tento zveřejněný zápis byl anonymizován, z důvodu případné kolize se zákonem na ochranu
osobních údajů.

