ZÁPIS
Z 21. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s., MO TRHOVÉ SVINY
z 19. 10. 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 20. výborové schůze ze dne 21. 9. 2015 - kontrola usnesení
2. Obilí na rok 2016
3. Výlov rybníka Radostné v Bechyni (jaro 2016)
4. Informace z územní konference JčÚS 2015
5. Rekonstrukce klubovny na Brigádníku
6. Stav žádosti o dotaci na vydru za období 1. 4. 2015 – 30. 9. 2015
7. Nákup materiálu na podzimní výlovy
8. Podzimní výlovy 2015 – průběžné informace
9. Informace o financích MO z IS LIPAN dle vydaných cenin.
10. Rybářský kroužek 2015/2016
11. Pozvánka na podzimní akce na Brigádníku
12. Rybářský řád na Brigádník pro rok 2016 - návrh
13. Poškození kbelu na rybníce Glázrův
14. Členové MO Trhové Sviny s životním jubileem v roce 2015
15. Diskuse
16. Závěr

1. Shrnutí 20. výborové schůze ze dne 21. 9. 2015 - kontrola usnesení
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 8. Krádež brlenky na Stáňů rybníce z neděle 13. 9. 2015 – s městem Trhové Sviny bylo dohodnuto, že MO
vyhotoví výrobní výkresy, podle kterých nové brlení vyrobí technické služby města TS. Výkresovou dokumentaci
přislíbil dodat předseda MO.

usnesení VS č. 295/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení z 20. výborové schůze ze
dne 21. 9. 2015.
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2. Obilí na rok 2016
Předseda MO předložil výboru 2 nejvýhodnější cenové nabídky obilí pro rok 2015 – 2016.
ZZN Pelhřimov cena:
Pšenice - 496 Kč/q včetně dopravy a DPH
Tritikále - 460 Kč/q včetně dopravy a DPH
Platnost cenové nabídky do 31. 12. 2015
ZS Trhové Sviny cena:
Pšenice - 520 Kč/q včetně dopravy a DPH
Tritikále - 484 Kč/q včetně dopravy a DPH
Platnost cenové nabídky do 30. 9. 2016
Shrnul obě cenové nabídky a vyhodnotil jejich pro a proti.
K nákupu obilí se dále vyjádřili rybniční hospodář, jednatel MO, ekonom a předseda dozorčí
komise, vesměs ve prospěch nabídky z Trhových Svinů.
usnesení VS č. 296/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje nákup tritikále, pro rok 2016, od firmy ZS Trhové
Sviny za cenu 484,- Kč včetně dopravy, nafoukání do sil a DPH. Nákup bude realizován dle
potřeby, v průběhu roku 2016.
3. Výlov rybníka Radostné v Bechyni (jaro 2016)
Předseda MO informoval výbor, že byl panem radním M. H. a starostou města požádán, zda
bychom jim nepomohli a nebyli ochotní slovit rybník „Radostné“ v Bechyni. Jedná se o rybník p.
H. Jejich návrh zní tak, že by veškerý výlovek připadl naší organizaci, příp. pokud by nestačil na
pokrytí nákladů, by nám byl ochoten rozdíl doplatit. Rybník má rozlohu 0,7 ha, je dobře
přístupný ze silnice, předpokládaná obsádka je Kapr K5, Amur AB5 a štika Š1 – Š5. Celkový
výlovek ušlechtilé ryby předpokládáme cca 5 q. Předseda MO dále uvedl, že je mu jasné, že
z finančního hlediska to pro nás rozhodně zajímavé není, zejména kvůli vzdálenosti. Rybník je
63 km od Trhových Svinů, ale i přesto, že by jim velmi rád vyhověl, jelikož jde o velice
významné zástupce města Trhové Sviny, kteří naší organizaci dlouhodobě vycházejí vstříc a
toto by byla možnost, jak jim to oplatit. Výlov bychom realizovali na jaře 2016.

Po krátké diskusi, týkající se zejména technického zajištění výlovu se výbor shodl, že bychom
tento výlov realizovali.
usnesení VS č. 297/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí se slovením rybníka „Radostné“ v k. ú. Bechyně, na
jaře 2016.
4. Informace z územní konference JčÚS 2015
Výbor MO měl k dispozici zápis a usnesení z této konference, ke kterému podal místopředseda,
jakožto delegát naší MO, bližší informace. Mimo jiné představil záměr JčÚS, že by se od roku
2017 podílel na financování údržby sportovních revírů v SRH.
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usnesení VS č. 298/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace z jednání územní konference JčÚS
ČRS konané dne 6. 10. 2015 v sále ČEVAK, B. Němcové, České Budějovice.
usnesení VS č. 299/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá předsedovi MO sestavit sumář nákladů na roční
údržbu revírů v SRH a odeslat ho na sekretariát JčÚS.
5. Rekonstrukce klubovny na Brigádníku
Stěžejním bodem celé rekonstrukce je přívod pitné vody, vybudování odpadů a sociálů.
Možnosti prověřoval místopředseda MO, který předložil výboru několik možných variant řešení.
Dále seznámil výbor s aktuálním stavem formalit.
usnesení VS č. 300/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny pověřuje místopředsedu MO dalším jednáním o možnostech
připojení klubovny na Brigádníku k inženýrským sítím, případně l vyřízení dalších potřebných
formalit vedoucích k realizaci tohoto projektu.
6. Stav žádosti o dotaci na vydru za období 1. 4. 2015 – 30. 9. 2015
Předseda MO informoval výbor, že žádost, se všemi náležitostmi, byla řádně a včas podána,
takže by neměl být důvod k neposkytnutí náhrady. Vzhledem ke svému vytížení však požádal
výbor, o přidělení asistenta pro vyřizování této dotace, který by v budoucnu, po řádném
zaškolení veškerou tuto agendu přebral. Pro tuto funkci navrhl M. B..
usnesení VS č. 301/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí se záměrem zaškolit v roce 2016 pana M. B., jako
referenta pro kompenzaci škod způsobených vydrou říční, který by měl tuto agendu od roku 2017
samostatně převzít.
7. Nákup materiálu na podzimní výlovy
Těsně pře zahájením letošních podzimních výlovů bylo zjištěno, že ve skladech MO chybí 6 ks
vaniček, bez kterých se na výlovech neobejdeme. Dále bylo nezbytně nutné pořídit nové lováky
pro p. Z. Č. a prsačky pro J. K., který nám pravidelně natahuje podložky. Vzhledem k časové
tísni bylo nutné přistoupit ke schválenému nouzovému řešení – telefonického schválení 2 členů
výboru a dodatečné řádné schválení nyní.
Nejnižší ceny s ohledem na termín dodání do výlovů prověřoval předseda MO osobně a nákup
realizoval u firmy AQUACULTURE – Ing. Hynek Chromý v Českých Budějovicích.
8 ks - Vanička
1 150,- Kč / ks
1 ks - Lováky „Novesta“ 1 008,- Kč / ks
1 ks - Prsačky „Novesta“ 3 328,- Kč / ks
Celkově jsme tedy mimo plán museli dokoupit materiál za 13 536,- Kč.
Ke ztrátě materiálu se vyjadřovala i dozorčí komise a rybniční hospodář MO. Bylo provedeno
opatření, které by podobným ztrátám v budoucnu mělo zamezit. Byl vyměněn zámek na
klubovně, kde se mimo jiné nacházejí i klíče od skladů a výdej nového klíče pouze 4 osobám.
usnesení VS č. 302/2015:
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Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje nákup materiálu u firmy AQUACULTURE - Ing.
Hynek Chromý, v podobě 8 ks – laminátových vaniček 40l za 1 150,- Kč/ks, 1ks lováky „Novesta“
za 1 008,- Kč a 1 ks prsačky „Novesta“ 3 328,- Kč. Celková cena nákupu 3 328,- Kč, vč. DPH.
9. Podzimní výlovy 2015 – průběžné informace
Výlovy probíhají dle plánu, bez závažnějších komplikací, přičemž všechny prozatím slovené
rybníky dosáhly mimořádně dobrého hospodářského výsledku.
usnesení VS č. 303/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí průběžné informace z podzimních výlovů
2015.
10. Informace o financích MO z IS LIPAN dle vydaných cenin.
Předseda MO, na základě dat z IS Lipan informoval o výdeji povolenek, a členských známek
v roce 2015. Původně ho o tuto informaci požádal výdejce povolenek, kvůli prověrkám JčÚS.
Pro informaci předkládám i výboru.

usnesení VS č. 304/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o stavu financí za vydané ceniny
v roce 2015.
11. Rybářský kroužek 2015/2016
Předseda a zároveň vedoucí rybářského kroužku informoval výbor, že se v letošním roce na
rybářský kroužek se přihlásilo celkem 18 dětí. Druhý vedoucí, vyjádřil určité rozpaky z některých
z přihlášených dětí, zejména poukazoval na extrémně nízký věk, nolové znalosti a zkušenosti a
absolutní nezájem některých dětí.
usnesení VS č. 299/2015:
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Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o dětském rybářském kroužku ve
školním roce 2015 – 2016.
12. Pozvánka na podzimní akce na Brigádníku
Předseda MO Rád pozval přítomné členy + tu část členské základny, která se aktivně podílí na
chodu organizace, do klubovny na Brigádníku na následující akce:
Pátek, 27. 11. 2015 – družba s MO Ledenice
Pátek, 11. 12. 2015 – dolovná, spojená s oslavou narozenin J. K. a zápisným L. Š..
Bez usnesení
13. Rybářský řád na Brigádník pro rok 2016 - návrh
Předseda MO rozdal členům výboru návrh interního rybářského řádu na nádrž Brigádník, na rok
2016, který by se měl schvalovat na příští výborové schůzi. Požádal členy výboru, aby se s ním
do příští schůze důkladně seznámily a případně si připravili připomínky a návrhy úprav tohoto
rybářského řádu, tak abychom s jeho schvalováním neztratily zbytečně mnoho času.
Bez usnesení
15. Poškození kbelu na rybníce Glázrův
Předseda MO informoval výbor, že bezprostředně po výlovu rybníka Glázrů došlo k poškození
kbelu neznámým pachatelem. Konkrétně bylo odříznuto a odcizeno víko kbelu, dovnitř kbelu
byly naházeny kameny a lávka ke kbelu vhozena do loviště.
usnesení VS č. 305/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o poškození kbelu na rybníce
Glázrův a ukládá patronovi rybníka jej během zimy opravit.
16. Členové MO Trhové Sviny s životním jubileem v roce 2015
Předseda MO informoval výbor o jubilantech z řad členů MO, kteří v letošním roce oslavili
významné kulaté narozeniny. V minulosti bývalo zvykem těmto jubilantům věnovat sumce, což
bohužel není již v současné době možné, protože je nemáme možnost sehnat. Proto se výbor
dohodl, že těmto jubilantům bude v letošním roce předán dárkový koš, který zajistí jednatel MO.
Týká se to celkem 5 členů: M. B.(80 let), J. J. (70 let), F. T. (70. let), F. H. (60 let) a J. K. (50 let).

usnesení VS č. 306/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schválil pořízení dárkových košů, k významnému životnímu
jubileu pro pány M. B. (80 let), J. J.(70 let), F. T. (70. let), F. H.(60 let) a J. K. (50 let), každý za
cenu do 800,- Kč. Zařízením dárkových košů pověřuje jednatele MO.
17. Diskuse
Hlavní řidič a správce Avie, F. P., oznámil výboru, že od roku 2016 by si vzal Avii na starost pan
K. Š.. Dále informoval o špatném technickém stavu Avie – zejména co se týče ložného prostoru,
který je bezpodmínečně nutné opravit.
usnesení VS č. 307/2015:
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Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny pověřuje správce Avie, pana F. P. poptáním ceny na opravu
ložného prostoru Avie a celkového servisu před STK.
usnesení VS č. 307/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí, aby se od roku 2016 o Avii, staral pan K.Š..
18. Závěr
Do diskuse se nikdo další nepřihlásil, tak předseda MO 21. Schůzi oficiálně ukončil. Všem
přítomným poděkoval za účast a připomněl, že příští výborová schůze by se měla konat
v pondělí 2. 11. 2015 od 18:00 opět v restauraci Junior.
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