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ZÁPIS 
Z 24. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s., MO TRHOVÉ SVINY 

ze 14. 12. 2015 v restauraci Junior v Trhových Svinech 
 

Přítomno 7 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ.  
 

Schůzi řídil předseda ČRS, z. s, MO Trhové Sviny, p. Čeněk Štojdl 
 

 
 

Program: 
 

1. Shrnutí 22. a 23. výborové schůze - kontrola usnesení 

2. Vánoční prodej  

– dolazení podmínek prodeje 

– kontrola a zajištění potřebné dokumentace 

– odměna baštýřům – 2 kapry 

3. Nové rybníky – současný stav 

4. Rekonstrukce klubovny na Brigádníku  

5. Uzavření brigádnických hodin za rok 2015 

6. Diskuse 

- Výlet do Prahy na výstavu „For Fishing“ 

- Info z výlovu Bechyně 

- Předání darů panu M. B. 

- Poukazy na kapra do plesových tombol v roce 2016 

 

7. Závěr 
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1. Shrnutí 21. výborové schůze ze dne 19. 10. 2015 - kontrola usnesení 

Předseda MO předčítal jednotlivá usnesení z minulé a předminulé schůze a informoval o stavu jejich plnění.  

 

22. výborová schůze ze dne 2. 11. 2015 

1. Podzimní výlovy – rekapitulace 

usnesení VS č. 309/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o rekapitulaci podzimních výlovů 

2015. 

 

2. Rybářský řád na Brigádník na rok 2016 

usnesení VS č. 310/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje rybářský řád na nádrž Brigádník, pro rok 2016 

v předloženém znění. (Je součástí zápisu.) 

 

3. Možnost získání nových rybníků  

usnesení VS č. 311/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o možnostech pronajmutí 2 nových 

rybníků a za cenu 2 500,- Kč / ha ročně a pověřuje předsedu MO dalším jednáním s majiteli o 

možnostech a podmínkách nájmu. 

 Bude projednáno na dnešní schůzi 

4. Rekonstrukce klubovny – informace o současném stavu 

Vzhledem k nepřítomnosti místopředsedy MO, který má toto na starosti, byl tento bod odložen. 

Bez usnesení    -   Bude projednáno na dnešní schůzi 

5. Vánoční prodej 2015  

usnesení VS č. 312/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje prodej vánočních ryb v roce 2015 v rozsahu: pondělí 

21. 12 od 9:00 do 14:00 hod., úterý 22. 12 od 9:00 do 16:00 hod., středa 23. 12 od 9:00 do 

vyprodání zásob (cca12:00). Cena výběrového kapra 68 Kč/kg. 

usnesení VS č. 313/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny pověřuje předsedu MO podáním žádosti radě města TS, o 

prominutí nájemného z prodejního místa během vánočního prodeje ryb. 

 

Žádost o prominutí nájemného jsem radě města podal, 

poslední detaily prodeje doladíme na dnešní schůzi. 

6. Diskuse  

a) Zveřejňování brigádnických hodin na internetu 

usnesení VS č. 313/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá předsedovi MO, aby na výroční členské schůzi 2016, v rámci 

zprávy brigádnického referenta členům MO připomněl, aby si přehled o svých odpracovaných 

brigádnických hodinách vedl každý sám.  
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b) Náklady na údržbu sportovních revírů  

usnesení VS č. 314/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí vyčíslení ročních nákladů na údržbu revírů v SRH, 

v péči MO Trhové Sviny a jejich odeslání na JčÚS. 

 

23. výborové schůze ze dne 18. 11. 2015 

1. Návrhy pachtovních smluv na nové rybníky  

usnesení VS č. 315/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s uzavřením pachtovních smluv na 2 „nové“ rybníky za 

smluvní cenu 2500,- Kč / ha, ročně, + 20 ks kapra z podzimních výlovů, každého o minimální hmotnosti 

2 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.  

 

 Bude projednáno na dnešní schůzi 

2. Informace z prověrek 2015 

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.  

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.  

 Bude projednáno na dnešní schůzi 

4. Výroční členská schůze 2016  

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.  

 

 Termín byl nahlášen na JčÚS + zarezervován zde v Junioru. 

Zbývá se dohodnout na programu a občerstvení. 

5. Rekonstrukce maringotky  

usnesení VS č. 321/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s rekonstrukcí maringotky a ukládá její provedení 

svému členovi, K. Š. nejstaršímu, jako brigádu.  Proplaceny budou pouze náklady na spotřebovaný 

materiál, doložené příslušnými paragony.  
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 Rekonstrukce probíhá maringotka bude připravena nejpozději v neděli, 20. 12. 2015, a přistavena na 

trhosvinenském náměstí. 

6. Ostatní  

Bez usnesení výboru MO 

7. Diskuse  

usnesení VS č. 322/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí s celoročním hájením  Koi kapra na nádrži 

Brigádník.  

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.  

 

 
 

 

1. Shrnutí 22. a 23. výborové schůze - kontrola usnesení 

usnesení VS č. 324/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení z 22. a 23. výborové 

schůze. 

 

2. Vánoční prodej  

– dolazení podmínek prodeje 

– kontrola a zajištění potřebné dokumentace  

Předseda MO informoval výbor, že žádost o prominutí nájemného z prodejního místa rada 

města schválila. Dále připomněl formality, které je třeba na vánoční prodej ryb mít. 

- ohlášení městské policii o závoru veřejného prostranství + potvrzení o jeho 

zaplacení či zproštění od poplatku. 

- tržní řád města Trhové Sviny  

- mapka prodejního místa 

- potvrzení o ohlášení prodeje na SVS  

- potvrzení o proškolení personálu 

- doklad o posledním sádkování ryb 

- veterinární podmínky 

usnesení VS č. 325/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá jednateli MO zajistit veterinární prohlídku ryb 

a potvrzení o jejím provedení.  
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usnesení VS č. 326/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá předsedovi MO ohlásit prodej SVS,  zajistit 

potvrzení o ohlášení prodeje, aktuální veterinární podmínky pro vánoční prodej ryb 2015, 

potvrzení o proškolení personálu, tržní řád města Trhové Sviny a mapku prodejního místa. 

usnesení VS č. 327/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá hlavnímu řidiči MO zajistit od rybářství Nové 

Hrady doklad o posledním sádkování ryb pro vánoční prodej 2015. 

 

usnesení VS č. 328/2015: 

- Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá výdejci povolenek MO ohlásit městské 

policii závor veřejného prostranství. 

 

Předseda MO dále přednesl výboru původní návrh, na zvýšení benefitu pro baštýře z řad 

ČRS MO Trhové Sviny z 1 ks kapra z vánočního prodeje zdarma na 2 ks.  

Zároveň ale tlumočil námitku hospodáře MO (který byl ze schůze omluven), že s tímto 

navýšením nebylo během sádkování vánočních ryb počítáno a tudíž hrozí reálné riziko, že 

by jich mohl být nedostatek. 

Členové výboru uznali, že by si baštýři navýšení benefitu sice zasloužili, ale zároveň nikdo 

nechtěl riskovat nedostatek ryb pro vánoční prodej. Dohodli se proto, že s tímto bude 

v rámci možností počítáno v roce 2016, kdy se bude o takovémto návrhu jednat znovu a 

počet sádkovaných ryb pro vánoční prodej bude navýšen.  

usnesení VS č. 329/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí s výdejem 2 ks kapra, každému patronovi 

ČRS MO Trhové Sviny, během vánočního prodeje ryb v roce 2015. 

 

Předseda MO dále přednesl výboru námitky, ze schůze omluvených“ hospodářů MO 
ohledně již schválené ceny ryb během vánočního prodeje, tedy 68,- Kč/ 1kg výběrového 
kapra. Přítomných členové výboru však tuto cenu považovali za adekvátní, žádný návrh 
podán nebyl, proto se o změně ceny ani nehlasovalo. Cena stanovená 22. výborovou 
schůzí, usnesením VS č. 312/2015, ze dne 2. 11. 2015 tak zůstává platná. 

 

3. Nové rybníky – současný stav    

Předseda MO informoval výbor o současném stavu jednání o pronájmu nových rybníků. 

10 společných majitelů rybníků se stále nemůže dohodnout. 8 je jednoznačně pro, nám 

rybníky pronajmou i na 10 let, 2 jsou proti. Na rybnících chtějí hospodařit sami. Poslední 

informace je, kompromis, že by nám prozatím pronajali pouze jeden rybník, přičemž ten 

druhý by si ponechali oni zbývající 2 majitelé, po dobu 2 let, ať předvedou, co umí. Poté 

by nám pravděpodobně pronajali i ten druhý rybník. 

Předseda dále zdůraznil, že bude velice důležité, pokud tento rybník skutečně získáme, 

aby budoucí patron věnoval maximální úsilí jak produkci ryb, tak i údržbě rybníka (v 

případě potřeby musejí pomoct i ostatní členové MO, abychom majitelům dokázali, jak 

umíme na rybnících hospodařit, aby nám co nejdříve pronajali i druhý rybník.  
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usnesení VS č. 330/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o současném stavu jednání 

o pronájmu nových rybníků. 

 

Dále předseda MO informoval výbor o připomínkách a námitkách majitelů k současnému 

návrhu smlouvy a dal hlasovat, zda je výbor MO hodlá akceptovat, či nikoliv. Poukázal, 

že připomínky majitalů jsou spíše kosmetického charakteru, a původně navrhované 

smluvní podmínky nijak zásadně nemění. Jedná se zejména o přesun termínu splatnosti 

pachtovného z konce na začátek pachtovního roku, a na místo platby na 1 společný účet 

majitelů požadují zasílat předepsané poměrné části pachtovného na 6 různých účtů. 

Celková výše pachtovného se nemění.  

usnesení VS č. 331/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí se změnou návrhu pachtovní smlouvy na nový 

rybník, dle předložených požadavků majitelů, pověřuje předsedu MO jejich provedením. 

 

4. Rekonstrukce klubovny na Brigádníku  

Tento má na starosti místopředseda MO, který byl ze schůze omluven, nicméně podle 

informací, které od něho předseda MO dostal, zbývá poslední vyjádření od pozemkového 

fondu ČR, které by mělo být kladně vyřízeno ještě v tomto týdnu, a poté již můžeme podat 

oficiální žádost na stavební. 

usnesení VS č. 332/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o současném stavu řízení 

ohledně rekonstrukce klubovny, zejména o jejím připojení k vodovodnímu a kanalizačnímu 

řádu. 

 

5. Uzavření brigádnických hodin za rok 2015  

Předseda MO, který zároveň vede evidenci brigádnických hodin, důrazně požádal 

všechny patrony, kteří dosud nedodali brigádnické hodiny za rok 2015, aby tak učinili co 

nejdříve. Patrony, kteří v uplynulém roce využívali práci takzvaných „univerzálních“ členů 

(mladí členové MO, nezařazení na konkrétní revír) upozorňuji, aby je v sumáři brigád 

nezapomněli uvést.   

usnesení VS č. 333/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá všem patronům, aby nejpozději do 31. 12. 2015 

dodali předsedovi MO sumáře odpracovaných hodin na svěřených revírech, za rok 2015.  
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6. Diskuse 

- Výlet do Prahy na výstavu „For Fishing“ 

Předseda MO informoval výbor, že mu p. B. H. nabídl, že by rád 

zorganizoval jednodenní výlet do Prahy na výstavu „FOR FISHING“. Jedná 

se o největší rybářskou výstavu a veletrh spojený s přednáškami a 

promítáním, pod patronátem Jakuba Wágnera. 

Jelo by se sjednaným autobusem v sobotu, 13. února 2016 ráno,              

(cca 7:00 h) z Trhových Svinů, návrat cca ve 20:00. 

Vstupné je 200,- Kč, cena jízdného cca 400 – 800 Kč, podle počtu 

účastníků. Jde o to, jestli bychom sehnali dostatečný počet lidí, abychom 

naplnili autobus, nebo minibus. 

Členové výboru vzali tuto možnost na vědomí, nicméně nikdo z přítomných 

o účast na této akci zájem neměl, ani nevěděl o nikom kdo by mohl mít.  

Bez usnesení 

- Info z výlovu Bechyně  

Předseda MO informoval, jen pro zajímavost přítomné členy o výsledcích 

výlovu rybníka Radostné v Bechyni, kterého se osobně zůčastnil, který 

jsme původně měla lovit naše MO, na jeře 2016, ale který jsme nakonec 

rádi přenechali Březským hasičům a myslivcům. Byla tam velká ryba, 

zejména amuři. 

Sloveno bylo:  
Kapr K6 – 60 ks o celkové hmotnosti 200 kg,  
Amur AB6 – 40 ks o celkové hmotnosti 200 kg,  
Štika Š2-6 – 30 ks o celkové hmotnosti 60 kg  
Okoun  2 ks o celkové hmotnosti 2 kg 
Jelec jesen 8 ks o celkové hmotnosti 8 kg 
Ostatní – 30 kg 
Celkem se tedy odlovilo cca 500  opravdu pěkných kg ryb. 

Bez usnesení 

- Předání darů panu M. B. 

Na schůzi byl pozván pan M. B., který v roce 2015 oslavil 80. narozeniny. 

Předseda s jednatelem MO, mu jménem výboru MO i celé organizaci 

popřáli k tomuto významnému jubileu a předali gratulační listinu a dárkový 

koš.  

Bez usnesení 

- Krádež dárkového koše na dolovné  

Předseda MO informoval výbor o velice nepříjemné záležitosti, která se 

stala během, nebo těsně po dolovné. Na dolovné se předávali dary 

několika zasloužilým jubilantům, kteří v roce 2015 oslavili kulaté 
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narozeniny. Jednalo se o dárkové koše. Jeden z těchto košů v klubovně 

zůstal. Klubovna byla po skončení akce řádně uzamčena, nicméně druhý 

den ráno, když přišli 2 členové MO do klubovny uklízet, tak tam tento koš 

nebyl. Okna ani zámek klubovny nebyly nijak poškozeny. Klíče od klubovny 

mají v současné době oficiálně pouze 4 členové, u nichž však nelze 

předpokládat, že by tento dárkový koš odcizili. 

Předseda MO nabídl možné vysvětlení, že si další klíč, o kterém nikdo 

nevíme, mohl přidělat kdokoliv z lidí (i mimo MO), kteří si klubovnu 

v minulosti pronajali. 

Navrhl tedy, aby byl zámek na klubovně znovu vyměněn, tentokrát již za 

bezpečnostní, ke kterému nelze duplikátní klíče přidělat. 

usnesení VS č. 333/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá správci klubovny, aby vyměnil zámek klubovny 

za bezpečnostní, klíče předal členům, kterým byli přiděleny na základě usnesení z 18. 

výborové schůze, VS č. 258/2015, dne 18. 6. 2015 a zbývající klíče, příp. kartu od 

bezpečnostního zámku odevzdal jednateli MO.  

- Výdej ryb na poukázky během vánočního prodeje  

Vzhledem k tomu, že se každoročně opakují pokusy lidí, vyzvednout si 

rybu ba plesovou poukázku až z vánočního prodeje, přestože je na nich 

výslovně napsáno, že se na vánoční prodej nevztahují a občas dochází i 

k drobnějším konfliktům mezi prodejci a těmito lidmi, vydal výbor MO 

následující nařízení.  

usnesení VS č. 333/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny zakazuje bezplatný výdej ryb na plesové poukázky 

během vánočního prodeje. 

 

7. Závěr 

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další příspěvky do diskuse a byl program 24. 

výborové schůze vyčerpán, předseda MO oznámil, že příští, 25. schůze by se měla 

s největší pravděpodobností konat někdy kolem poloviny ledna 2016, přičemž přesný 

termín oznámí. Popřál všem přítomným veselé Vánoce a šťastný nový rok a schůzi 

ukončil.  


