ZÁPIS
Z 15. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s, MO TRHOVÉ SVINY
z 9. 3. 2015, od 18:00 hodin, v Restauraci Junior v Trhových Svinech
________________________________________________________________
Přítomno 10 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ.
Schůzi řídil předseda ČRS, z. s, MO Trhové Sviny

Program:
1. Shrnutí 14. výborové schůze ze dne 11. 2. 2015 - kontrola zápisu
2. Jarní výlovy 2015
3. Velikonoční prodej ryb na náměstí v Trhových Svinech.
4. Nákup 2 ks kalhoťáků (prsaček)
5. Odběr ryb JčÚS v roce 2015
6. Daně z povolenek – Informace pro ekonoma
7. Žádost na kompenzaci škod za vydru za období 1. 10. 2014 - 31. 3. 2015
8. Nákup obilí – duben 2015 – CENOVÉ NABÍDKY
9. Žádost p. B. o poloviční povolenku na Brigádník
10. Prodej hostovské povolenky na Brigádník panu M. (člen MO Borovany)
11. Žádosti o přijetí nových členů.
12. Další body programu - nevržené členy výboru přímo na schůzi
13. Přerozdělení členů na revíry
14. Diskuse
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1. Shrnutí 14. výborové schůze ze dne 11. 2. 2015 - kontrola zápisu
Předseda MO předčítal jednotlivá usnesení a informoval výbor o stavu jejich plnění.
U bodu 4 - nákup materiálu - informoval, že na základě telefonického souhlasu
většiny členů výboru bylo zakoupeno profesionální benzinové čerpadlo Honda za cenu
23 000,- Kč, namísto původně schváleného čerpadla Hecht.
Ke schválenému nákupu prsaček řekl, že je zatím neobjednal, protože chce na
dnešní schůzi ještě projednat, od jaké značky a v jaké cenové relaci prsačky pořídíme.
Zda realizovat či nerealizovat Velikonoční prodej v roce 2015, bude také předmětem
dnešní schůze.
K bodu 5 - schválená žádost p. J. V. o prominutí 15 neodpracovaných hodin
předseda MO výbor informoval, že p. V. navrhl, že na základě dříve schváleného
rozhodnutí výboru MO, může být zproštěn brigádnické povinnosti, pokud předloží
lékařské potvrzení a zaplatí roční příspěvek 500 Kč. To p. V. odmítl s tím, že si brigády
splní.
K bodu 8 – přijetí nových členů předseda informoval o úspěšném složení testu
rybářských znalostí 6 dětí z kroužku.

usnesení VS č. 207/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení ze 14. výborové
schůze ze dne 11. 2. 2015.

2. Jarní výlovy 2015
Rybniční hospodář navrhl termíny jarních výlovů a výbor je jednomyslně schválil.
usnesení VS č. 208/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje plán jarních výlovů 2015 takto:
15. 3. 2015 od 7:00 – Velký (na hrázi proběhne prodej Velikonoční ryb)
28. 3. 2015 od 7:00 – Hamerský + Březský
3. Velikonoční prodej ryb na náměstí v Trhových Svinech.
Proběhla diskuse, zda a za jakých podmínek Velikonoční prodej uspořádat.
Nakonec se výbor dohodl, že jako Velikonoční budeme prezentovat prodej ryb na hrázi
Velkého rybníka, protože Velikonoce jsou již za 3 týdny a bylo by vhodné prodej
uskutečnit na Zelený čtvrtek, což by pro nás bylo technicky i personálně náročné.
usnesení VS č. 209/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny neschvaluje uspořádání Velikonočního prodeje ryb, na
náměstí v Trhových Svinech.
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4. Nákup 2 ks kalhoťáků (prsaček)
Předseda MO výboru sdělil, že vytipoval 2 značky lováků a prsaček, které by považoval
za vhodné, pro naše potřeby.
1. Vulkan Novesta, které jsou vysoce kvalitní, osvědčené a jediné na trhu výrobcem
označené „pro profesionální použití“, jsou ale také podstatně dražší. (prsačky se
pohybují kolem 3 500,- Kč, lováky cca 1300,- Kč)
2. „B“, z přírodního kaučuku, které se jeví jako srovnatelné s Novestami, jsou zhruba o
30% levnější, avšak jsou označovány jako hobby, či rekreační využití. (prsačky se
pohybují kolem 2 000,- Kč, lováky cca 1000,- Kč).
Nádobář řekl, že prsačky „B“ už měl, a že nevydržely příliš dlouho, načež se výbor
téměř jednomyslně shodl, že nebudeme riskovat nákup nevyzkoušeného a pravděpodobně
méně kvalitního zboží a že raději budeme kupovat dražší, ale osvědčené NOVESTY.
usnesení VS č. 210/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje nakupování lováků a prsaček od značky
NOVESTA VULKAN.
usnesení VS č. 211/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny pověřuje předsedu MO nákupem 2 ks prsaček, značky
NOVESTA VULKAN za cenu maximálně 3 300 ,- Kč/ks.
5. Odběr ryb JčÚS v roce 2015
Předseda a hospodář MO informovali výbor o výsledcích jednání se zástupci
JčÚS o odběru ryb v roce 2015. JčÚS přislíbil celkový odběr ryb v řádu 200 – 250q,
včetně zarybnění a letních odlovů, což bude zřejmě na hranici toho, co jsme schopni
v letošním roce vyprodukovat. Navýšení odběru kraj přislíbil i v následujících letech,
jelikož jim postupně odpadávají dodavatelé z řad MO. Předseda s hospodářem dále
odhadi, že by se nám v současné době hodilo cca 10 ha vodní plochy navíc, abychom
byli schopni pokrýt poptávku kraje, což ale asi v nejbližší době není reálné.
usnesení VS č. 212/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o jednání s JčÚS ze dne 25.
2.2015, o odběru ryb v roce 2015.
6. Daně z povolenek – Informace pro ekonoma
K tomuto bodu se předseda zmínil jen velice stručně, jelikož šlo o informace
užitečné především pro ekonoma MO, který byl ze schůze omluven, ale byl o tomto
bodu informován písemně. Ve zkratce se jedná o to, že ze svazových povolenek ČRS,
z. s, se neodvádí daň.
usnesení VS č. 213/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o danění povolenek.
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7. Žádost na kompenzaci škod za vydru za období 1. 10. 2014 - 31. 3. 2015
Předseda MO informoval výbor a stavu příprav k podání žádosti na kompenzaci
škod způsobených vydrou říční. Konstatoval, že nejvíce stop po vydře zajistil na rybníce
Březský a Trník, nejméně na Velkém a Wágnerův.
Bez usnesení
8. Nákup obilí – duben 2015 – CENOVÉ NABÍDKY
Předseda MO informoval výbor o cenách obilí v 1. Pololetí 2015. Předložil 2
cenově nejvýhodnější nabídky. Od ZS Dynín (Výkup Trhové Sviny) a ZZN Pelhřimov.
Cena pšenice je v obou případech naprosto shodná (520,- Kč/q, včetně dopravy,
nafoukání do sil a DPH) a ZS Trhové Sviny nabízejí navíc ještě Tritikále za konečnou
cenu 484,- Kč. (Kompletní cenové nabídky jsou součástí zápisu.)
usnesení VS č. 214/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje nákup obilí – Tritikále,v roce 2015, od ZS
Trhové Sviny za cenu 484,-Kč, včetně dopravy, nafoukání do sil a DPH v celkovém objemu
do 400q.
9. Žádost p. B. o poloviční povolenku na Brigádník
Předseda MO výboru připomněl, že před časem, dlouholetý člen, p. M. B. (nar.
1935), žádal o vydání poloviční povolenky na Brigádník, za poloviční cenu. Tehdy to
výbor jednomyslně zamítl s odůvodněním, že pokud by bylo této žádosti vyhověno, pak
by muselo být vyhověno všem a takovéto povolenky by bylo zapotřebí zavést plošně,
což by vedlo k ještě většímu nezapisování ryb a k rybolovu (za poloviční cenu) pouze
po nasazení, kdy je pravděpodobnost úlovku nejvyšší.
Výbor předpokládal, že toto rozhodnutí p. B., akceptuje. On však, bohužel,
zareagoval odchodem z ČRS k 1. 5. 2015. Tato neočekávaná reakce p. B. však
předsedu a celý výbor velice zamrzela a rozhodli se mu vyjít vstříc. Předseda MO
původně navrhoval, zavedení povolenek na Brigádník, dle požadavku p. B., tedy za
700,- Kč, limitovanou 12 ks ušlechtilé ryby, z toho 2 dravce, pro všechny členy MO,
starší 80 let, s členstvím v MO delším 30 let.
Ekonom MO podal druhý návrh, aby členům splňujícím tyto podmínky byla
vydána povolenka zcela zdarma. Tomuto návrhu vyjádřil podporu i předseda MO a dal
o něm hlasovat jako první.
usnesení VS č. 215/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje vydávání 1 povolenky na Brigádník, ročně
ZDARMA, členům ČRS, z. s., MO Trhové Sviny, starším 80 let, s členstvím v MO delším než
30 let.
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10. Prodej hostovské povolenky na Brigádník panu M. (člen MO Borovany)
Předseda MO přednesl výboru žádost p. M., člena ČRS, z. s., MO Borovany, o
prodej hostovské povolenky na Brigádník. Většina výboru oponovala s tím, že p. M.
v minulosti povolenku na Brigádník již několikrát měl a že mu byl vydán zákaz výdeje
této povolenky, protože opakovaně a zcela záměrně podsekával ryby.
Proběhla poměrně rozsáhlá diskuse, ve které se porovnávali argumenty pro a
proti výdeji, a poté bylo přistoupeno k hlasování.
usnesení VS č. 216/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny neschvaluje vydání hostovské povolenky na nádrž
Brigádník v roce 2015, panu M., členovi ČRS, z. s., MO Borovany.
11. Žádosti o přijetí nových členů.
Předseda MO přednesl výboru žádost 2 dětí o přijetí za členy ČRS, z. s., MO
Trhové Sviny. F. V.z Nesměně (13 let) a J. M. z Rejt (14 let). Proběhla krátká diskuse
na téma, že by měli absolvovat rybářský kroužek, načež předseda a vedoucí
rybářského kroužku v jedné osobě, požádal výbor o prominutí této povinnosti, jelikož
má na kroužku všechny děti výrazně mladší a obává se, že by mu tam tito starší
„nezapadli“.
usnesení VS č. 217/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje přijetí J. M., narozeného 2001, za člena ČRS, z. s.,
MO Trhové Sviny.
usnesení VS č. 218/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje přijetí F. V., narozeného 2002, za člena ČRS, z. s.,
MO Trhové Sviny.
12. Další body programu - nevržené členy výboru přímo na schůzi
Nebyly navrženy.
13. Přerozdělení členů na revíry
K letošnímu roku vznikla nově Brigádnická povinnost těmto členům z řad
mládeže:
Ledvina Marek, Dvořák Milan, Veska Marek, Miller Radek
Skončili tito členové:
Radek Kulhán (Hájek), Martin Vacko (nezařazen)
V průběhu roku pravděpodobně přestoupí:
Radek Bednář (Hájek) a Lukáš Kopřiva (Hájek)
usnesení VS č. 219/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje přidělení členů ČRS, z. s., MO Trhové Sviny na rok
2015 k jednotlivým revírům takto:
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Rozdělení členů na revíry v roce 2015
Revír

Patron

Členové přidělení k revíru

Brigádník

Krčmář Jan

Vávra F., Veska M.

Březský

Pavel František

Vicek J. Rolínek P.

Čertovka

Bláha Jiří

Miller J., Miller R., Kápl F.

Dobrkov

Kaliánko Šimon

Glázrův

Pavlík Václav st.

Pavlík Václav njml.

Hájek

Štojdl Čeněk

Bednář P., Sloup D., Kopřiva L.

Hamerský

Valter František st. Valter F. ml., Štufka K.
Štangl J., Tůma V.

Jatky

Studený Jan

Jezírko

Benda R.

Kyjov

Matoušek Jan st.

Matoušek J. ml., Matoušek P.

Michalův

Jiskra Josef

Lavička J., Buřič J.

Nový

Tomek Vladimír

Valter J., Kodras M.,
Florián P., Svoboda V.

Prelát

Pavlík Václav ml.

Jelínek R. st., Jelínek R. ml.,
Baldík ml., Petráš M.

Pustý

Forejt Josef

Helčl J., Németh L.

Stáňův

Vrchota Vlastimil

Vrchota T., Vacková J.
Vacko R. st., Vacko R. ml.

Trník

Homolka Bohumil

Homolka P.

Velký

Česák Zdeněk st.

Česák Z. ml., Česák F., Bláha D.

Wágnerův

Kučera Jiří

Sýkora J., Bušek M.

Žumberk

Kahoun Jiří

Kahounová B.

Sádka

Tomek Vladimír

Valter F. ml., Valter J.,
Kodras M., Blahuta P.,

Pstruhová voda Rojdl Marek Ing.

Tisoň F. st., Tisoň F, ml.,
Tisoň Š., Boublík M.

Náhon

Česák Zdeněk st.

Rolínek V., Rolínek A., Benda M.,
Gališ P., Malovec P.

Univerzální
členové:

Štojdl Čeněk

Vacl P., Bandík M., Ledvina M.,
Dvořák M.
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CENOVÉ NABÍDKY NA OBILÍ – JARO 2015

ZS Dynín (Trhové Sviny)
Pšenice krmná včetně dopravy a foukání do zásobníku 430,- Kč/q.
Triticale včetně dopravy a foukání do zásobníku 400,- Kč/q.
V případě odběru ze skladu T.Sviny vlastní dopravou je cena u obou obilovin ponížena o 10 Kč/q.
Uvedené ceny jsou bez DPH. Jeho účtování/neúčtování se bude řídit dle platné legislativy v době
odběru.
Pšenice - 520,3 Kč/q včetně dopravy a DPH - (Celkem za 140q …………. 73 000,- Kč vč. DPH)
Tritikále – 484 Kč/q včetně dopravy a DPH - (Celkem za 140q ………..…. 68 000,- Kč vč. DPH)
S pozdravem
Ing.Bohumír Slípka
obchodní ředitel
Zemědělské služby Dynín,a.s.
tel:731544107
e-mail: slipka@zsdyn.cz

Dobrý den pane Štojdle,
děkuji Vám za zaslanou poptávku.
Jsme schopni Vám dodat pšenici krmnou, cena 4100,- Kč/t bez DPH, bez dopravy, silo Kaplice.
Na dopravu počítejte cca 33 Kč/každý jetý km, 70 Kč/foukanou t.
S pozdravem
Michal Novotný
ZZN Pelhřimov a.s.
IČ: 46678140
Nádražní 805, 393 57 Pelhřimov
Mobil: +420 602 565 048
E-mail: michal.novotny@zznpe.cz

TZN:
Pšenice - 140q = 57 400,- Kč bez DPH; 70 000,- Kč vč. DPH
Auto najede max. 50 km = 1 650,- Kč bez DPH; 2 000,- Kč vč. DPH
Foukání 140q = 980,- Kč bez DPH; 1 200,- Kč vč. DPH
CELKEM dodávka 140 q = 60 000,- Kč bez DPH; 73 000,- Kč vč. DPH
Cena s dopravou a foukáním 430,- Kč/q bez DPH
Cena s dopravou a foukáním 520,- Kč/q včetně DPH
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