ZÁPIS
Z 20. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s., MO TRHOVÉ SVINY
z 21. 9. 2015 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 19. výborové schůze ze dne 24. 8. 2015 - kontrola usnesení
2. Plán podzimních výborových schůzí
3. Plán podzimních výlovů – upřesnění
- prodejní výlovy
- prodejní místa
4. Informace ze semináře rybářských hospodářů 2015
5. Dotace na vydru – podklady pro podání žádosti za období od 1. 4. 2015 -30. 9. 2015
6. Pořádání akcí pro veřejnost s občerstvením – rybí hody, pečení prasete, závody apod.
7. Rekonstrukce klubovny na Brigádníku (voda, záchody… apod.)
8. Krádež brlenky na Stáňů rybníce z neděle 13. 9. 2015
9. Brigádník – neděle 20. 9. Pytlačení na Brigádníku z pramice
10. Výroba vzduchovacích roštů do přepravních beden
11. Koupě krbových kamen do klubovny na Brigádníku
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1. Shrnutí 19. výborové schůze ze dne 24. 8. 2015 - kontrola zápisu
Předseda MO předčítal jednotlivá usnesení z minulé schůze a informoval o stavu jejich plnění.
K bodům, které zde nejsou vypsány, byly pouze informativního charakteru, nebo byly bezezbytku splněny,
dle schváleného usnesení a tudíž k nim nebyly žádné další komentáře.
K bodu 5 a 6 - Úhyn ryb na Čertovce a Svinenském potoce 1 - informoval že, technik JčÚS, schválil
mimořádné zarybnění 2q ryb do MP revírů, na podzim 2015 a 2q ryb do P revíru, na jaře 2016, jako
náhradu, za hromadné úhyny ryb, během léta 2015.
K bodu 7 - Cesta na Pustý rybník - s majitelem bylo dohodnuto, že si cestu můžeme dle potřeby opravit
a používat. V první fázi strhneme vyhrnutý prostředek cesty a cestu srovnáme. V další fázi, dle potřeby
cestu dovezeme.
Cesta byla provizorně opravena, místy by chtěla ještě dovézt štěrkem, nicméně osobní auta i Scanie tudy
bez problémů projedou.
K bodu 8 - Plánované opravy na rybnících v roce 2016 – požadavky na město TS - podklady pro
plánované opravy byly předány na OSUMM. Chtějí dotčené rybníky, kterých by se opravy týkaly osobně
objet a zkonzultovat je společně s jednotlivými patrony, přímo na místě. Dle vyjádření města s požadavky
v podstatě souhlasí.
K bodu 9 - Vloupání do maringotky a boudy na rybníce Nový - Osoby, které nám toto způsobili, mají na
svědomí škody v celkové výši více než 2 000 000,- Kč + ublížení na zdraví. Mají zákaz pobývání ve městě.
Jsou trestně stíháni na svobodě, čekají na soud, kde jim hrozí trest odnětí svobody v délce 2 – 6 let.
K bodu 11 - zájezd na Jižní Moravu s Ledenickými rybáři - Zájezd byl zrušen.
K bodu 15 - Zavaření hliníkových lodí před výlovy - Oprava proběhla, lodě jsou zavařené za cenu 300,- Kč +
pár ryb z podzimních výlovů.
K bodu 17 - Závora na Hájek - materiál na závoru byl objednán u fa. Kysela v ČB, za 1 622,- Kč. Během
zimy ji plánujeme svařit, poté Avií převézt na Hájek a tam zabetonovat.
K bodu 20 - Koupě plechové garáže - Bouda „garáž“ byla koupena a instalována na sádkách.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------usnesení VS č. 285/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení ze 19. výborové schůze ze
dne 24. 8. 2015.
2. Plán podzimních výborových schůzí
Předseda MO navrhl termíny podzimních schůzí podle možností jednotlivých členů výboru, tak
aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce.
usnesení VS č. 286/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje termíny schůzí pro druhé pololetí 2015 takto:
21. výborová schůze (říjen)

- po 5. 10

23. výborová schůze (listopad) - po 2. 11
24. výborová schůze (prosinec) - po 14. 12
3. Plán podzimních výlovů – upřesnění, prodejní výlovy, prodejní místa
Předseda MO navrhoval uspořádat více prodejních výlovů. Dále navrhl, aby se prodejní místa
přesunuly z lovených rybníků na náměstí V Trhových Svinech, které nám pěsto přislíbilo
poskytnout bezplatně, příp. alespoň na Brigádník.
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Po poměrně rozsáhlé diskusi se výbor dohodl na vyhlášení 2 prodejních termínů, přičemž místo
prodeje stanovil na Brigádníku.
usnesení VS č. 287/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje plán podzimních výlovů takto:
sobota,
sobota,
sobota,
sobota,

3. října
10. října
17. října
24. října

-

Michalův, Glázrův
Pustý, Jezírko
Stáňův, Kyjov
Wágnerův

Podzimní prodej ryb a výdej plesových tombol stanovuje takto:
Sobota, 17. 10., od 9:30 do 12:00 na nádrži Brigádník,
Cena za 1 kg - Kapr + Amur 65,- Kč, Tolstolobik 20,- Kč
Sobota, 24. 10., od 9:30 do 12:00 na nádrži Brigádník,
Cena za 1 kg - Kapr + Amur 65,- Kč, Tolstolobik 20,- Kč

4. Informace ze semináře rybářských hospodářů 2015
Hospodář, společně s předsedou MO informovali o proběhlém semináři rybářských hospodářů.
usnesení VS č. 288/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace ze semináře rybářských hospodářů
2015.
5. Dotace na vydru – podklady pro podání žádosti za období od 1. 4. 2015 - 30. 9. 2015
Předseda MO, který má dotace na vydru na starosti, apeloval na jednotlivé baštýře, aby mu
dodali informace, příp. fotografie o výskytech vydry na svěřených rybnících.
Bez usnesení
6. Pořádání akcí pro veřejnost s občerstvením – rybí hody, pečení prasete, závody apod…
Předseda MO podal návrh k úvaze, zda bychom si jako organizace nemohli částečně vylepšit
rozpočet pořádáním různých akcí v průběhu roku.
Např. občerstvení na rybářských závodech ve vlastní režii, 1x ročně pečení prasete, 1x ročně
rybí hody pro veřejnost. Vše spojeno s hudební zábavou. Odhadl, že na těchto 3 akcích bychom
mohli vydělat kolem 60 000 Kč, čistého a to, za několik málo dní práce a bez rizik spojených
s chovem ryb.
Někteří členové výboru oponovali především chybějícím zázemí na Brigádníku (pitná voda a
sociály) dále, živnostenským oprávněním a v neposlední řadě také personálním zajištění těchto
akcí.
Většina výboru se shodla na tom, že o podobných akcích můžeme začít uvažovat až poté, co
bude zrekonstruována klubovna a vybavena tekoucí pitnou vodou a sociálním zařízením.
Tyto protiargumenty předseda MO uznal, a tento bod z programu stáhl, aniž by se o něm
hlasovalo.
Bez usnesení
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7. Rekonstrukce klubovny na Brigádníku (Voda, záchody… apod.)
Správce klubovny na Brigádníku navrhl její celkovou rekonstrukci, se stavebními úpravami tak,
aby se zvýšila její kapacita + zavedení tekoucí pitné vody a záchodů. Místopředseda MO
upozornil na možné komplikace spojené s připojením k inženýrským sítím, na administrativu
s tím spojenou a také na možnou finanční náročnost celé akce. Zároveň přislíbil zjištění
možností, včetně přibližného odhadu finanční náročnosti jednotlivých řešení.
Hlasování o souhlasu s rekonstrukcí klubovny bylo odloženo na příští schůzi, kdy bychom měli
mít více informací o tom, co vše by tato rekonstrukce obnášela.
usnesení VS č. 289/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny pověřuje místopředsedu MO, zahájením jednání s příslušnými úřady
a zjištěním přdběžné ceny připojení k inženýrským sítím.
8. Krádež brlenky na Stáňů rybníce z neděle 13. 9. 2015
Předseda MO informoval výbor, že v neděli 13. 9. 2015, kolem 19:00 došlo ke krádeži 5 polí
z brlenky na Stáňů rybníce. Svědkyně, která tam tou dobou venčila psa uvedla, že tam viděla 3
mladé muže, kteří cosi těžkého nakládali do osobního auta typu combi, červené barvy. Když si ji
všimli, rychle naskákali do auta a odjeli směrem na Sviny. Bližší popis mužů ani auta nemáme.
Otázkou je, zda o nahrazení odcizeného brlení požádáme město, nebo si to zařídíme sami.
Bylo podáno trestní oznámení na policii ČR, škodu jsem odhadl na 15 – 20 tisíc Kč.
usnesení VS č. 290/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí krádež brlení na rybníce Stáňův a podání
trestního oznámení.
usnesení VS č. 291/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s oslovením města Trhové Sviny, aby zajistilo
osazení brlenky, na rybníce Stáňův novými rošty, na místo odcizených.
9. Brigádník – neděle 20. 9. Pytlačení na Brigádníku z pramice
Dle svědectví několika našich členů, v neděli 20. 9. 2015, v 6:00 ráno, někdo s modrým
terénním vozem s nástavbou na korbě pytlačil na Brigádníku z lodě. Poté rychle naložil loď na
auto a ujel, bližší informace o tomto vozidle, ani o této osobě bohužel nemáme.
usnesení VS č. 292/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí pytlačení na Brigádníku s použitím lodě
z neděle 20. 9. 2015.
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10. Výroba vzduchovacích roštů do přepravních beden
Vyrábí se 5 ks nerez roštů, podle vzoru Novohradských rybářů. Výroby se ujal K. Š. Je nutné
koupit jsou speciální perforované hadice, přívodní hadice + nerezové elektrody na sváření, vše
v celkové hodnotě cca 7 000 Kč. Veškerou práci udělá K. Š.
Vzhledem k tomu, že se jedná o práci nad rámec jeho povinností, navrhuji, dle schválené
směrnice o odměnách 1.1/2014 odměnu ve výši 1 000 – 1 500 Kč.
usnesení VS č. 293/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje vyplacení odměny ve výši 1 200,- Kč, panu K. Š.,
za výrobu vzduchovacích roštů.
11. Koupě krbových kamen do klubovny na Brigádníku
Patron rybníka Brigádník věnoval MO do klubovny krásná, zánovní krbová kamna +
nepoužívaná kamna Petra (stejná jako v klubovně byla, ale v podstatně lepším stavu.)
Přestože je MO chtěl věnovat zdarma, předseda MO navrhl, že by bylo vhodné je od něho
odkoupit, alespoň za nějakou velmi rozumnou cenu. Konkrétně navrhl 2 000,- Kč.
usnesení VS č. 294/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na krbová kamna +
kamna „Petra“ mezi ČRS, z. s., MO Trhové Sviny a panem J. K., za vzájemně dohodnutou cenu
2 000,- Kč, a pověřuje předsedu a jednatele MO jejím podpisem.
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