ZÁPIS
Z 12. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO TRHOVÉ SVINY
z 15. 12. 2014, od 18:00 hodin, v Restauraci Junior v Trhových Svinech
________________________________________________________________
Přítomno 10 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ.

Program:
1. Shrnutí 11. výborové schůze ze dne 19. 11. 2014 - kontrola zápisu
2. Nasypané obilí v Brigádníku
3. Informace z republikového sněmu
4. Revize krmení
5. Povolenky na Brigádník bez rybářského lístku
6. Stanovení cen povolenek na Brigádník na rok 2015
7. Webové stránky – lepší administrace, zřízení webmastera
8. Vánoční prodej
9. Záměr chování a následného prodeje trofejních ryb (kapr, amur)
10. Další body programu - nevržené členy výboru přímo na schůzi
11. Diskuse
1. Shrnutí 11. výborové schůze ze dne 19. 11. 2014 - kontrola zápisu
Předseda MO předčítal jednotlivá usnesení z minulé schůze a informoval o stavu
jejich plnění. Nejdůležitějšími body v rámci kontroly zápisu byly informace o položení
el. kabelu na rybník Wágnerův. Dále navrhl znovuprojednání možnosti prodeje
povolenek na Brigádník lidem, bez rybářského lístku. Znovuotevření tohoto bodu
zdůvodnil nedostatkem informací na minulé schůzi. Připomněl, že bod č. 7 – revize
krmení na rybnících Pustý a Michalův byl minule odložen a bude projednán na
dnešní schůzi.
usnesení VS č. 153/2014:
Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí kontrolu usnesení z 11. výborové
schůze ze dne 27. 8. 2014 – bez dalších připomínek.
2. Nasypané obilí v Brigádníku
Předseda MO popsal, jak se obilí do Brigádníku dostalo. Špatně jsme odhadli volnou
kapacitu sila na rybníce Nový a několik q obilí zbylo. Mělo být navezeno do boudy na
Prelát, kam by se ještě vešlo. Řidič ZZN Pelhřimov však nebyl ochoten počkat několik
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minut, než přijede domluvený zástupce patrona a boudu odemkne, aby mohli obilí
nafoukat. Řidič sám připojil hadici na rouru, původně určenou k foukání obilí bez
nutnosti otevření, která se ale již léta nepoužívá a nebyla na to připravena. Hadici, která
byla ne tuto rouru uvnitř boudy připravena tímto zcela zničil a část obilí rozfoukal po
boudě a okolí.Když zjistil, že je asi něco špatně, vše odpojil a se zbytkem obilí narychlo
odjel. Právě přijíždějící zástupce patrona Prelátu, ho ještě zahlédl odjíždět. Po dohodě
s našimi členy nafoukal zbytek obilí do Brigádníku, přičemž nahlásil, že jde cca o 5q.
Předseda MO byl nejvíce naštvaný proto, že tyto informace měl obdržet okamžitě od
lidí, kteří se na závozu podíleli a ne to z nich 2 měsíce obtížně „páčit“. Za viníka celé
této události označil především řidiče ZZN Pelhřimov, protože odmítl počkat několik
minut na Prelátu a škodu, kterou tímto MO způsobil, vyčíslil na 5 000 Kč. K projednání
přeložil návrh, zda podat k ZZN Pelhřimov stížnost, případně zda požadovat náhradu
škody.
usnesení VS č. 154/2014:
Výbor ČRS MO Trhové Sviny pověřuje předsedu MO, aby informoval firmu ZZN
Pelhřimov, o komplikacích, které závoz obilí v roce 2014 provázely, včetně škody
která tímto vznikla, ale nepožadoval její náhradu.
3. Informace z republikového sněmu (čl. příspěvky-duben)
Předseda MO informoval o průběhu XV. Republikového sněmu ČRS, kterého se jako
delegát JčÚS dne 22.11 zúčastnil. Pochvaloval si zejména, otevřenou diskusi ke
každému projednávanému bodu i četnost podaných pozměňovacích návrhů a
protinávrhů. Dále informoval o záměru Republikové rady vyvolat diskusi ohledně
možného sjednocení podmínek pracovního příspěvku (Brigád) pro všechny MO ČRS, a
o svém vystoupení proti tomuto návrhu. Nakonec ve stručnosti shrnul nejdůležitější
body schválené na sněmu.
1. Předsedou ČRS znovuzvolen JUDr. Alexander Šíma (předseda ZčÚS).
2. Do republikové rady za JčÚS znovuzvoleni Stanislav Havelka (předseda
JčÚS) a Ing. Jan Štěpán (jednatel JčÚS).
3. Do republikové dozorčí rady za JčÚS nově zvolen Ing. Bedřich Erhart (MO
Strakonice)
4. Zřízení samostatného odboru rybářství na MZE (doteď společný
s myslivostí).
5. Termín zaplacení členského příspěvku se posouvá z 29.2 až do 30.4.
6. ČRS vydá aktualizovaný sazebník kárných opatření za rybářské
přestupky.(nevíme do jaké míry bude pro dozorčí komise MO závazný)
7. Právní odbor ČRS doporučuje MO mít ve svých dozorčích komisích právníky
se specializací na procesní právo.
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usnesení VS č. 155/2014:
Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí informace z XV. Republikového
sněmu ČRS z 22.11.2014.
4. Revize krmení – odloženo z minulé schůze
Námitky k množství dodaného obilí podali patroni rybníka Michalů a Pustý. Patron
rybníka Michalů se schůze nemohl zúčastnit, proto se probíral pouze rybník Pustý.
Patron se s rybničním hospodářem shodl na množství 51 q dodaného obilí. Poté mezi
nimi proběhla diskuse o způsobu krmení. Rybniční hospodář vytkl vysoký nepoměr,
mezi zkrmeným množstvím obilí a výlovku v roce 2014.
Bez usnesení
5. Povolenky na Brigádník bez rybářského lístku
Po dohodě s ostatními členy výboru, předseda MO znovuotevřel bod z minulé schůze,
týkající se možnosti podeje povolenek na Brigádník, také lidem, kteří nemají rybářský
lístek. Důvodem, proč byl tento bod znovu otevřen, bylo zejména to, že při jeho
schvalování, na minulé schůzi, neměli členové výboru dostatek informací a obávali se
střetu se zákonem příp. finančním úřadem. Proběhla diskuse, do které se zapojili téměř
všichni členové výboru, někteří s argumenty pro tento návrh, jiní proti.
usnesení VS č. 156/2014:
Výbor ČRS MO Trhové Sviny neschválil prodej povolenek k rybolovu na nádrž
Brigádník osobám, které nejsou držiteli platného rybářského lístku.
6. Stanovení cen povolenek na Brigádník na rok 2015
Jelikož výbor MO na své 11. schůzi schválil prodej povolenek na nádrž Brigádník, také
nečlenům ČRS, kteří ovšem jsou držiteli rybářského lístku, bylo nutné také schválit
jejich ceny. Dále předseda MO navrhl rozšířit prodej hostovských a nečlenských
povolenek, také o dětskou variantu. V rámci diskuse vyjádřili někteří členové výboru
obavu, že by tohoto mohli zneužívat rodiče, kteří si zakoupí pouze zlevněnou dětskou
povolenku, ale prakticky budou rybařit místo svého dítěte. Na toto předseda MO
argumentoval tím, že dětské povolenky budou limitovány polovičním počtem kusů, a
také, tím že pokud se nám jejich výdej neosvědčí, můžeme je v roce 2016 opět zrušit.
usnesení VS č. 157/2014:
Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil rozšíření nabídky hostovských a
nečlenských povolenek na nádrž Brigádník v roce 2015 o dětskou variantu.
usnesení VS č. 158/2014:
Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil ceny povolenek k rybolovu na nádrž
Brigádník na rok 2015 dle předložené tabulky.
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CENY POVOLENEK - BRIGÁDNÍK 2015 - DOSPĚLÝ
členské
1 den
2 dny
týdenní
měsíční
roční

cena
1300

počet ryb / z toho
dravců

2/1
4/1
8/1
12 / 2
25 / 5

hostovské
cena
250
400
1000
1500
3500

počet ryb / z toho
dravců

2/1
4/1
8/1
12 / 2
25 / 5

nečlenské
cena
350
600
1400
2000
5000

počet ryb / z toho
dravců

2/1
4/1
8/1
12 / 2
25 / 5

CENY POVOLENEK - BRIGÁDNÍK 2015 - DĚTI DO 15 LET
členské
1 den
2 dny
týdenní
měsíční
roční

cena
500

počet ryb / z toho
dravců

1/1
2/1
4/1
8/1
12 / 2

hostovské
počet ryb / z toho
cena
dravců
100
1/1
150
2/1
400
4/1
600
8/1
1400
12 / 2

nečlenské
počet ryb / z toho
cena
dravců
150
1/1
250
2/1
550
4/1
800
8/1
2000
12 / 2

7. Webové stránky – lepší administrace, zřízení webmastera
Předseda MO navrhl výrazně zlepšit oficiální webové stránky ČRS MO Trhové Sviny.
Zdůraznil, že v dnešní době je pro většinu lidí internet hlavním zdrojem informací a
proto by měli být naše stránky pravidelně aktualizovány a měli by na nich být
k dohledání veškeré informace o dění v MO. Dále řekl, že chápe, že ekonom MO, který
naše stránky kdysi zřídil a který je také zpravuje, na to nemá dostatek času, a že je
s ním domluvený, že by tuto činnost někomu přenechal. Navrhl tedy zřídit v MO Trhové
sviny novou funkci“ WEBMASTRA“ který by se o stránky staral a minimálně 1x týdně je
aktualizoval (samozřejmě dle potřeby). Jako požitek za tuto funkci, předseda MO navrhl
započítání 25 hodin brigád tomuto člověku. (Tzn. splnění základní povinnosti pro
možnost zakoupení si povoleny na Brigádník.)
Návrh usnesení VS č. 159/2014:
Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil zřízení nové funkce „ WEBMASTRA“, který bude
mít na starosti správu internetových stránek ČRS MO Trhové Sviny. Roční správa webu
mu bude započítána jako 25 h brigád - tzn. splněna základní povinnost s možností
zakoupení povolenky na Brigádník.
8. Vánoční prodej
Předseda MO výboru oznámil nutnost dodatečně schválit podmínky vánočního prodeje
kaprů, pro rok 2014, přičemž z časových důvodů musel podmínky stanovit a zveřejnit již
dříve, na základě telefonické konzultace s hospodářem, ekonomem a jednatelem MO a
jednotlivými prodavači.
usnesení VS č. 160/2014:
Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil prodej vánočních ryb na náměstí v Trhových
Svinech v roce 2014, za cenu 66 Kč / kg. Dobu prodeje stanovuje na:
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Neděle 21. 12 …..od 9:00 do 13:00
Pondělí 22. 12 .….. od 9:00 do 15:00
Úterý 23. 12…….. od 9:00 do 12:00 (nebo do vyprodání zásob)
9. Záměr chování a následného prodeje trofejních ryb (kapr, amur)
Předseda MO nastínil výboru myšlenku, zda zkusit doplňkově chovat také trofejní ryby.
Jednalo by se o ryby o hmotnosti 10 – 25 Kg, přičemž představa by byla produkovat
zhruba 10 – 20 ks ročně. Majitelé soukromých rybníků mají o takovéto ryby veliký zájem
a velice dobře za ně platí. Cena za 1 kg těchto ryb se zvyšuje úměrně s jejich
hmotností, viz orientační tabulka:
hmotnost kapra

cena za 1 kg

10 - 11 kg
12 - 15 kg
15 - 18 kg
nad 18 kg

100 - 150 Kč
200 - 250 Kč
300 Kč
dle dohody

Cenu dále ovlivňuje stavba těla, zdravotní stav, kondice a celkový vzhled ryby.
Jen pro představu, cena kaprů kolem 20 kg se pohybuje okolo 600 Kč / kg a výše,
tzn. za 1 ks kapra, vážícího 20 kg, bychom mohli vyinkasovat minimálně 12 000 Kč.
Rybniční hospodář poukázal na rizika tohoto chovu. Především na náchylnost takto
velkých ryb na manipulaci během výlovu, nežádoucí vytření v chovném rybníce, riziko
úhynu, pytláctví, vydry apod… Ekonom poukazoval zejména na časovou náročnost
takového projektu ( 8 – 12 let ).
Po rozsáhlé diskusi se výbor MO dohodl, že k tomuto bodu nebude přijímat žádné
usnesení, ale že to můžeme vyzkoušet na několika kusech, abychom si mohli ověřit,
zda by byl takovýto chov rentabilní či nikoliv.
Bez usnesení
10. Další body programu - nevržené členy výboru přímo na schůzi
Další body programu nabyly navrženy.
11. Diskuse
a) Předseda MO výboru navrhl, že by bylo vhodné udělat 13. Výborovou schůzi ještě
před konáním výroční členské, abychom zde mohli ještě doladit případné detaily.
usnesení VS č. 161/2014:
Předseda ČRS MO Trhové Sviny svolává 13. výborovou schůzi, na středu 14. 1.
2015, od 18:00, v přízemí restaurace Junior v Trhových Svinech.
b) V rámci diskuse oznámil předseda MO, že odeslal radě města Trhové sviny žádost o
prominutí nájemného ze záboru plochy na vánoční prodej ryb. Výsledek bude znám
v úterý 16. 12.
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c) Dále předseda MO sdělil, že obnovil dopisní schránku na Brigádníku, do které
budou mít členové MO možnost vhazovat své náměty, dotazy a připomínky, směrem
k výboru MO. K vybírání této schránky se zavázal osobně a to 1x týdně.
d) Výdejce povolenek upozornil na ukončení členství (na vlastní žádost) našeho
nejstaršího člena pana Š. K. (93 let) a navrhl, že by bylo vhodné ho pozvat na
výroční členskou schůzi 2015, oficielně se s ním rozloučit, poděkovat mu za jeho
dlouholeté působení v ČRS MO Trhové Sviny a příp. předat nějakou pozornost.
usnesení VS č. 161/2014:
Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil oficielní rozlučku s p. Š. K. na výroční
členské schůzi 2015 a pověřuje jednatele MO zajištění dárkového koše.
e) Patron Náhonu si opětovně ztěžoval na pana L.P., který svým pronajatým rybníkem
sousedí s naší rybniční soustavou a svou, zcela neodbornou rybníkářskou činností
vážně ohrožuje naše hospodaření.
Na to předseda MO výboru sdělil, že o neustále se opakujících problémech s panem
L.P., ví a že už je řešil i se zástupci správy majetku města. Ti jsou prý připraveni,
pokud se budou problémy i nadále opakovat, panu L.P., vypovědět, či neprodloužit
nájemní smlouvu a rybník nabídnout k novému pronájmu.
Většina členů výboru se shodla, že toto by přicházelo v úvahu až jako krajní řešení, a
že nechtějí p. L.P., o rybník připravit. Musí však zásadně změnit svůj způsob chování
na rybníce, zejména pak přesně plnit a dodržovat dohody s pověřenými zástupci
ČRS MO Trhové Sviny.
usnesení VS č. 162/2014:
Výbor ČRS MO Trhové Sviny pověřuje předsedu MO, zasláním oficielního
dopisu, panu L.P., ve kterém ho pozve na 13. výborovou schůzi, na které mu
bude vše znovu vysvětleno a kde bude také seznámen s možnými následky,
pokud způsob svého hospodaření zásadně nezmění.
f) Jednatel MO upozornil, že se blíží plesová sezóna a abychom se měli domluvit, jaké
plesy v příštím roce zasponzorujeme a kolika poukazy na kapra.
usnesení VS č. 163/2014:
Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil výdej poukazů na kapra, jako cen do tombol
dle přiložené tabulky:
akce:
Hasičský ples
Sportovní ples

počet poukazů
10
30

akce:
Maturitní ples
Kuželkářský turnaj

počet poukazů
10
10

V Trhových Svinech, dne 17. 12. 2014, zápis vypracoval
Předseda MO
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