ZÁPIS
Z 23. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s., MO TRHOVÉ SVINY
z 18. 11. 2015 v restauraci Junior v Trhových Svinech
Přítomno 8 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ.
Přítomni 2 ze 3 členů dozorčí komise MO – DK JE USNÁŠENÍSCHOPNÁ.
Schůze byla svolána mimořádně, kvůli nebezpečí prodlení uzavření pachtovních smluv na nové
rybníky. Svolal a řídil ji předseda ČRS, z. s, MO Trhové Sviny

Program:
1. Návrhy pachtovních smluv na nové rybníky
2. Informace z prověrek 2016
3. Informace o plánované rekonstrukci klubovny na Brigádníku – zejména připojení
inženýrských sítí.
4. Výroční členská schůze 2016
5. Rekonstrukce maringotky
6. Ostatní
7. Diskuse
8. Závěr

Na začátku schůze se předseda MO členům výboru omluvil, že tuto schůzi svolal takto narychlo,
a z toho důvodu také nestihl zpracovat podklady pro schůzi v kvalitě, jak bývá obvyklé. Ze
stejného důvodu tuto schůzi nezahájil obligátní kontrolou usnesení schůze minulé. Kontrola
usnesení z 22. výborové schůze proběhne společně s kontrolou usnesení z té dnešní, na řádné,
24. výborové schůzi, která se bude dle plánu, 14. 12. 2015. Stěžejním bodem dnešní schůze,
kvůli kterému byla také svolána a pro který jsou podklady zpracovány řádně, je odsouhlasení
návrhů pachtovních smluv na nové rybníky, které máme možnost získat do pachtu (dříve
nájmu).

1. Návrhy pachtovních smluv na nové rybníky
Předseda MO přečetl výboru návrhy smluv k diskusi s tím, že po výboru požaduje, aby se
nyní dohodl na finálním návrhu smlouvy, kterou předložíme majitelům rybníků k podpisu,
případně další diskusi z jejich strany. Dále požádal výbor MO o mandát k jednání s majiteli
v této věci, s jasně stanovenými mantinely v jakých bodech, za jakých podmínek a kam
může majitelům ustoupit, v případě že na tom budou trvat.
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usnesení VS č. 315/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s uzavřením pachtovních smluv na 2 „nové“
rybníky za smluvní cenu XXXX,- Kč / ha, ročně, + XX ks kapra z podzimních výlovů, každého
o minimální hmotnosti X kg. Přičemž trvá na době pachtu minimálně 10 let.
usnesení VS č. 316/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny pověřuje předsedu MO, dalším jednáním o uzavření
pachtovních smluv na 2 dotčené rybníky, za podmínek, které odsouhlasil.
2. Informace z prověrek 2015
Hospodář MO, shrnul prověrky jako bezproblémové. JčÚS nám mimo běžné
zarybnění sportovních revírů schválil navíc mimořádné zarybnění 2q na P vodě a
2q na MP vodě, jako náhradu za úhyn ryb během letošních, extrémně horkých
letních měsíců. Po odečtu 3. splátky, bezúročné půjčky na rekonstrukci rybníka
Hájek, z roku 2013, ve výši 60 000,- Kč nám JčÚS proplati 117 000,- Kč za
zarybnění sportovních revírů v naší péči.
Předseda MO vyřídil hluboký obdiv ze strany JčÚS nad tím, jak organizace s tak
malým počtem členů dokáže ročně produkovat tak obrovské množství vysoce
kvalitních ryb.
Dále upozornil na výtku ze strany sekretariátu JčÚS, resp. dozorčí komise, že jsme
v průběhu roku 2015 neodeslali žádné peníze za prodej povolenek JčÚS.
Dále přetlumočil nespokojenost vedoucího rybářské stráže JčÚS, s nízkým počtem
provedených kontrol na sportovních revírech JčÚS.
usnesení VS č. 317/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace z rybářských prověrek za
rok 2015 na JčÚS.
usnesení VS č. 318/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá výdejci povolenek zasílat platby za vydané
povolenky na JčÚS průběžně.

3. Informace o plánované rekonstrukci klubovny na Brigádníku – zejména připojení
inženýrských sítí.
Místopředseda MO, předložil výboru mapy možného připojení k inženýrským sítím, a
kopie žádostí, které podal na ČEVAK a EON. Dále představil několik možných
scénářů průběhu dalšího řízení a event. následného možného připojení. Zřejmě
nejdůležitější informací bylo ta, že na provedení předpokládaných prací bude
pravděpodobně možno provést pouze na ohlášení.
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usnesení VS č. 319/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o současném stavu řízení ve
věci rekonstrukce klubovny na Brigádníku.
4. Výroční členská schůze 2016
Předseda MO informoval výbor, že je nutné co nejdříve nahlásit na JčÚS termín výroční
členské schůze 2016. Měli jsme to udělat již na prověrkách, ale to jsme nestihli, Upozornil,
že by bylo dobré ji naplánovat tak, abychom se nedostali do kolize s nejnavštěvovanějšími
plesy v Trhových Svinech a s masopusty. Navrhl tedy termín, sobotu, 27. února 2016, od
17:00 hodin, tradičně v Restauraci Junior.
usnesení VS č. 320/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny svolává výroční členskou schůzi MO Trhové Sviny na
sobotu, 27. února 2016, od 17:00 hodin, (od 16:30 registrace členů), do Restauraci Junior.
5. Rekonstrukce maringotky
Maringotka, kterou používáme na strojení rybníků a vánoční prodej ryb je v dezolátním
stavu. Je zapotřebí rekonstrukce, kterou by bylo ideální stihnout ještě do zahájení
vánočního prodeje ryb. Rekonstrukci přislíbil provést náš nový člen, pan K. Š., nejstarší,
v rámci svých brigádnických hodin. Proplaceny mu boudou pouze náklady na materiál,
doložené paragony. V rámci rekonstrukce bude maringotka osazena demontovatelným
osvětlením, jelikož její transporty po silnicích, bez jakéhokoliv osvětlení jsou velmi
nebezpečné.
usnesení VS č. 321/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s rekonstrukcí maringotky a ukládá její
provedení svému členovi, panu K. Š., nejstaršímu, jako brigádu. Proplaceny budou pouze
náklady na spotřebovaný materiál, doložené příslušnými paragony.
6. Ostatní
K předsedovi MO, byla podána stížnost pana B. Z., na pana J. K., že ho dne 8. 11. 2015,
velice nevybíravým způsobem verbálně napadl, během výkonu rybářského práva na nádrži
Brigádník. Pan Z. ulovil KOI kapra, načež se pana K. zeptal, zda se Koi kapr dá jíst, za čež
mu pan K. velice vynadal. Zhruba na tomto průběhu události se oba účastníci sporu shodli,
přičemž pan Z. několikrát upozorňoval na svůj velmi špatný zdravotní stav, který doložil
mnoha lékařskými zprávami.
Předseda MO oznámil všem zúčastněným, že tento konflikt musí řešit v první řadě dozorčí
komise MO, jakožto kárný orgán prvního stupně a nikoliv výbor. Výbor MO, jakožto kárný
orgán druhého stupně, by se touto věcí zabýval až v případě podání odvolání proti verdiktu
dozorčí komise.
Přerušil tedy jednání výboru a slovo předal dozorčí komisi.
Předseda DK vyslechl obě strany sporu, další šetření nebylo nutné, jelikož se shodly na
v podstatě stejném průběhu celého konfliktu (až na několik, pro šetření nepodstatných,
detailů).
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Předseda DK konstatoval, že se zcela evidentně jedná o občanskoprávní spor a nikoliv o
přestupek či trestný čin na úseku rybářství, které, jako jediné, má DK pravomoc řešit.
V tomto případě tedy nemohl rozhodnout jinak, než případ odložit. Koi kapr je dle zákona
považován za kapra obecného, tedy není nijak zvlášť hájen ani chráněn, a pokud dosahuje
nejmenší lovné délky, je rybář oprávněn si jej ponechat. Na druhou stranu většina rybářů
považuje takovéto jednání za krajně neetické, a jako občané mají právo vyjádřit svůj
nesouhlas. Jakým způsobem to udělají je už v podstatě na jejich uvážení. Znesvářeným
stranám dále doporučit, že pokud s výnosem DK nesouhlasí, musí se obrátit na
občanskoprávní soud.
Předseda MO, ještě doplnil, že je zde ještě možnost podání odvolání k výboru MO, předem
ale upozornil, že i on má, v tomto případě, zcela svázané ruce a nebude moci rozhodnout
jinak, než potvrdit rozhodnutí DK.
Obě znesvářené strany toto vzaly na vědomí a rozešli se.
Bez usnesení výboru MO
7. Diskuse
Na základě sporu ohledně Koi kaprů proběhla krátká diskuse, zda od roku 2016, v interním
rybářském řádu pro nádrž, Brigádník Koi kapra neuvést jako celoročně hájený druh. Protiargument
byl, že většina rybářů, baštýřů na našich chovných rybnících vodách, si tyto kapry rádi přesazují
do svěřených rybníků, kde je jim mnohem lépe než v Brigádníku.
usnesení VS č. 322/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí s celoročním hájením Koi kapra na nádrži
Brigádník.
Hospodář MO navrhl, abychom rovnou schválili mysliveckým sdružením Trhové Sviny a Březí
vysazení kachen na rybníky Stáňův, Michalův a Březský v roce 2017. Vzhledem k tomu, že
v souvislosti s chovem kachen v uplynulém roce nebyly, ze strany baštýřů na těchto rybnících,
žádné stížnosti výbor MO neměl námitek a vysazení kachen schválil.
usnesení VS č. 323/2015:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s vysazením divokých kachen, mysliveckými
sdruženími Trhové Sviny a Březí, v roce 2016, na rybníky Stáňův, Michalův a Březský.
8. Závěr
Vzhledem k tomu, že se do další diskuse nikdo nepřihlásil, předseda MO 23. Schůzi oficiálně
ukončil. Všem přítomným poděkoval za účast a připomněl, že příští výborová schůze by se měla
konat v pondělí 14. 12. 2015 od 18:00 opět v restauraci Junior.

Tento dokument byl anonymizován dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

4

