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USNESENÍ 
ZE 16. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s, MO TRHOVÉ SVINY  

z 8. 4. 2015, od 18:00 hodin, v Restauraci Junior v  Trhových Svinech 
________________________________________________________________ 

Přítomno 9 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ. 

 
 

Schůzi řídil předseda ČRS, z. s, MO Trhové Sviny 
 

Program: 

1. Shrnutí 15. výborové sch ůze ze dne 9. 3. 2015 - kontrola zápisu 

2. Žádost MS Trhové Sviny o vysazení divokých kache n na rybník Michal ův 

3. Jarní výlovy 2015 - vyhodnocení 

4. Nová razítka 

5. Návrh na dopln ění rybá řského řádu na Brigádník na rok 2016  

6. Seznam lidí s řidi čským oprávn ěním C – na Avii 

7. Usnesní pro zm ěnu rybá řského řádu JčÚS 

8. Získání dalších rybník ů do nájmu  

9. Nezaplacené nájemné za Hájek 

10. Převodka z ČRS MO ČB 1 do ČRS MO Trhové Sviny – P. K. ro č. 2002 

11.  Nezaplacení či nevyzvednutí si členské známky 

12.  Zapůjčení klubovny na Brigádníku – P.  V. 

13. P. C. – obnovení členství nebo jednorázová povolenka 

14.  Možnost platby krajské povolenky p řes účet a Brigádnické a členské známky v hotovosti 

15.  Žádost o p řijetí za člena 
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1. Shrnutí 15. výborové sch ůze ze dne 8. 3. 2015 - kontrola zápisu 

usnesení VS č. 220/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení z 15. výborové schůze 
ze dne 9. 3. 2015. 

 
 

2. Žádost MS Trhové Sviny o vysazení divokých kachen n a rybník Michal ův  

usnesení VS č. 221/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny revokuje usnesení VS č. 198/2015 o neschválení 
vysazení kachen divokých v roce 2015 na rybník Michalův. 

usnesení VS č. 222/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje MS Trhové Sviny vysazení kachen divokých 
v roce 2015 na rybník Michalův, za předpokladu, že je MS Trhové Sviny bude řádně a 
pravidelně krmit. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků v chovu se MS Trhové Sviny 
zavazuje k okamžitému zjednání nápravy. 

 
3.  Jarní výlovy 2015 – vyhodnocení 

usnesení VS č. 223/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o hospodářských výsledcích 
jarních výlovů 2015. 
 
usnesení VS č. 224/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje nákup dalších 5 vaniček, 5 keserů a 2 saků, 
včetně násad a výpletů, za celkovou cenu maximálně 12 000 Kč a pověřuje předsedu MO 
realizací tohoto nákupu.  
 
usnesení VS č. 225/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá nádobářovi, příp. skladníkům označit veškerý 
materiál reflexní barvou, nápisem TS a číslem.  
 
 

4. Nová razítka  

usnesení VS č. 225/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o pořízení nových razítek a 
přiděluje je svým členům takto: 
 
Předseda                   Č. Štojdl        –  č. 1 
Hospodář                   J. Matoušek  –  č. 2 
Jednatel                     F. Valter        –  č. 3 
Ekonom                     R. Sova         –  č. 4 
Pokladník                  F. Holinka      –  č. 5 
Výdejce povolenek   V. Vrchota      –  č. 6 
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5. Návrh na dopln ění rybá řského řádu na Brigádník na rok 2016  

usnesení VS č. 226/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje nová pravidla do rybářského řádu na nádrž 
Brigádník, s platností od 1. 1. 2016. 
 

1)   Od 1. března do 30. dubna je na nádrži Brigádník zakázán rybolov na nástrahy 
živočišného původu.   

 
2)   Do rybářského řádu bude dopsána věta, že od 1. ledna do konce února platí na 

nádrži Brigádník všeobecný zákaz rybolovu.  
 

6. Seznam lidí s řidi čským oprávn ěním C – na Avii  

Bez usnesení 

7. Usnesní pro zm ěnu rybá řského řádu J čÚS 

usnesení VS č. 227/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí s opatřením JčÚS na ÚN Lipno, (které 
omezuje použití nástražních ryb, na ryby větší 20 cm a zakazuje nastražování rybích cárů) a 
požaduje jeho zrušení od roku 2016. 
 
usnesení VS č. 228/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí s nařízením JčÚS o povinnosti rybářské 
stráže doučovat zadrženou povolenku k rybolovu JčÚS a od roku 2016 požaduje návrat 
k dřívější praxi, kdy byly tyto povolenky doručovány MO, které je vydaly. 
 
usnesení VS č. 229/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí s odst. 12, dodatku k bližším podmínkám na 
revírech ČRS pro roky 2014 – 2015, týkající se uchovávání ulovených ryb (zejména 
nástražních) a od roku 2016  požaduje jeho úplné vypuštění. 
 
„12. Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku. Pokud lovící uchovává ryby ve 

vezírku i mimo povolenou dobu lovu, je povinen ho označit štítkem se svým jménem a adresou. Haltýře jsou zakázány! 
Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomu účelu určené nádobě (řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v 
jednom směru 40 cm.“ 

 
Za dostatečně šetrné vůči rybám považujeme článek VIII. Uchovávání ulovených 
ryb , podle Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS 

„ Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které 
umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby 
provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve 
vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných 
zařízení k uchovávání ulovených živých ryb. 

Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící 
lov povinna označit vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem a adresou.“ 
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8. Získání dalších rybník ů do nájmu – Chrastí + Valen ťák  

usnesení VS č. 230/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí se záměrem získat do pronájmu rybníky 
Velké a Malé Chtastí, v k. ú. Třebeč a rybník Valenťák, v k. ú. Trhové Sviny.  
 

9. Neplacení nájemného za Hájek – p. Z. P.  

usnesení VS č. 231/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí opomenutí zaplacení nájemného za 
pozemek č. 3471/17, pod rybníkem Hájek a pověřuje předsedu MO zjednáním nápravy.  
 
usnesení VS č. 232/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny pověřuje předsedu a jednatele MO, podepsáním 
aktualizované  nájemní smlouvy, na pozemek č. parc. 3472/1, která nahradí smlouvu 
původní, ze dne 1. 3. 2011, která byla podepsána ještě před digitalizací dotčených pozemků. 

 

10. Převodka – P. K., ro č. 2002 z ČRS, z. s., MO ČB 1 do ČRS MO Trhové Sviny  

usnesení VS č. 232/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje přestup člena ČRS, z. s., P. K., narozeného 
XX.XX.2002, z MO České Budějovice 1, do MO Trhové Sviny.   

 

11.  Co s lidmi, kte ří nezaplatí členskou známku do konce dubna a co s lidmi, kte ří ji 
sice zaplatí, ale nevyzvednou si ji.   

usnesení VS č. 233/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje zavedení administrativního poplatku, ve výši 
200,- Kč, pro členy, kteří sice zaplatí členský příspěvek v řádném termínu, ale nevyzvednou 
si členskou známku. V případě nezaplacení tohoto administrativního poplatku bude členovi 
členský příspěvek vrácen, ale zanikne mu členství v ČRS.  
 

12. Zapůjčení klubovny na Brigádníku – P. V. 

usnesení VS č. 234/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje zapůjčení klubovny členovi ČRS z. s., Trhové 
Sviny, P. V., v termícech od 30. 4.- 2. 5. 2015 a 29. 5 – 30. 5. 2015, dle Směrnice ČRS, z. s., 
MO Trhové Sviny č. 5.1 / 2015, zdarma. Klubovnu předá a přebere pověřený člen MO p. F. 
P. 
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13. Pan R. C., roč. 1933 – obnovení členství nebo jednorázová povolenka  

usnesení VS č. 235/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje výdej povolenky k rybolovu na nádrž 
Brigádník zdarma, s platností do 31. 12. 2015, limitované ponecháním si 12 ks ušlechtilých 
ryb, z toho maximálně 2 dravců, svému bývalému členovi, p. R. C., v současné době 
nečlenovi ČRS,z. s. 

 

14. Možnost platby krajské povolenky p řes účet a Brigádnické a členské známky v 
hotovosti   

Bez usnesení 
 

15. Žádost o p řijetí za člena  

usnesení VS č. 236/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny schvaluje přijetí p. B., za člena ČRS, z. s.,  MO Trhové 
Sviny.  

 

 

V Trhových Svinech, dne 18. 4. 2015 

 

 


