ZÁPIS
Z 25. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s., MO TRHOVÉ SVINY
z 11. 1. 2016 v restauraci Junior v Trhových Svinech
Přítomno 10 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ.
Přítomní členové výboru MO
Č. Štojdl, F. Valter st., Mgr. R. Sova, Ing. F. Holinka,
Z. Česák st., Ing. V. Skořepa, J. Kučera, Ing. M. Rojdl, V. Vrchota, V. Tomek,
Omluvení členové výboru MO
J. Matoušek st.
Přítomní patroni:
F. Pavel (Březský), Josef Forejt (Pustý), Jan Krčmář (Brigádník), B. Homolka (Trník)
Přítomní členové dozorčí komise MO:
Ing. V. Skořepa
Přítomní členové MO:
Josef Vondruš

Schůzi zahájil a řídil předseda ČRS, z. s., MO Trhové Sviny, p. Čeněk Štojdl
Program:
1. Shrnutí 25. výborové schůze - kontrola usnesení
2. Žaloba církve na Brigádník

Vyjádření k soudu

-

3. Rybník Šejkovec – rozsah prací + personální obsazení

-

Slovení dvoreckého rybníka + odkoupení obsádky

4. Prkna do kbelu 0,5m2 + střešní latě na brlenku Šejkovec
5. Opravy rybníků z městského rozpočtu.
6. Pozvání J. Škorničky a R. Dvořáka a J. Koryťáka na VČS
7. Přepsání kroniky
8. Přestup pana Ludvíka Berana z Komařic (*1938)
9. Diskuse
10. Závěr
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1. Shrnutí 25. výborové schůze - kontrola usnesení
Předseda MO předčítal jednotlivá usnesení z minulé a předminulé schůze a informoval o stavu
jejich plnění.
Všechna usnesení z minulé schůze byla splněna, nebo je jejich dořešení zařazeno do programu
jednání dnešní schůze
usnesení VS č. 350/2016:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení z 25. výborové schůze, ze
dne 11. 1. 2016.
2. Žaloba Římskokatolické církve o navrácení Brigádníku
Předseda MO informoval přítomné členy, že od soudu přišla výzva k podání vyjádření k žalobě +
předložení důkazů pro naše tvrzení. O situaci bylo mimo jiné informováno i město Trhové Sviny. To
zaujalo k celé věci vlastní stanovisko, z hlediska protipovodňové ochrany a své vyjádření k nastalé
situaci nám pro soud poskytlo. Výbor MO se poté dohodl na znění vlastního vyjádření k žalobě a
uložil předsedovi a jednateli MO toto vyjádření zaslat soudu. (Soudní výzva, vyjádření města i
vyjádření MO jsou součástí zápisu.)
usnesení VS č. 351/2016:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s předloženým vyjádřením k žalobě Římskokatolické
farnosti Trhové Sviny, i s předložením uvedených důkazů a pověřuje předsedu a jednatele MO
jeho podpisem a odesláním k rukám Okresního soudu v Českých Budějovicích a to nejpozději do
22. 2. 2016.
3. Rybník Šejkovec – rozsah prací + personální obsazení
Předseda MO informoval výbor, že pachtovní smlouvy jsou podepsány, takže můžeme na rybníce
začít hospodařit. Upozornil, že rybník je v o něco horším stavu, než se původně zdálo, nicméně bychom
to měli zvládnout. O pomoc při přípravách rybníka na 1. napuštění požádal všechny přítomné členy a
jejich lidi, které mají přiděleny na revírech.
Dále informoval výbor, že majitelé k dojednané smlouvě přidali ještě dodatek, který nám ukládá
jednorázově slovit jejich horní, „Dvorecký“ rybník a odkoupit cca 66% tamní obsádky kapra za cenu
20 Kč/kg. Odhadl, že by to mohlo být cca 800 kg. Přestože tento dodatek podepisoval jen velmi nerad,
vidí pozitivum alespoň v zisku levné násady a zároveň rychlého napuštění Šejkovce, do kterého vede
výpustní strouha tohoto rybníka.
usnesení VS č. 352/2016:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o stavu na rybníce Šejkovec, v k. ú.,
Dvorec u Třebče a zavazuje se pomoci přiděleným členům s jeho přípravou na první napuštění.
usnesení VS č. 353/2016:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí se slovením Dvoreckého rybníka, na jaře roku 2016
a následným odkoupením části tamní obsádky kapra obecného za cenu 20 Kč/kg.
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usnesení VS č. 354/2016:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny revokuje usnesení č. 342/2016, z 25. výborové schůze z 11. 1.
2016, a na rybník Šejkovec, v k. ú. Dvorec u Třebče, jmenuje patronem p. Františka Valtera ml. a
jako člena k tomuto revíru přiděluje p. Jiřího Valtera.
4. Prkna do kbelu 0,5m2 + střešní latě na brlenku Šejkovec
MO vznikla potřeba, sehnat prkna na výrobu nových dluží + stavební dřevo na nové brlení na
rybníce Šejkovec. Materiál byl poptán u několika firem, z nichž nejvýhodněji vyšla Pila Hamr
v Římově. Poptaný materiál přislíbila dodat za 7018,- Kč, vč. DPH.
usnesení VS č. 355/2016:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s objednáním 0,5m3 prken na výrobu dluží + 100 ks
střešních latí na brlení rybníka Šejkovec, na Pile Hamr v Římově, za cenu 7 018,- Kč, včetně DPH.
5. Opravy rybníků z městského rozpočtu.
Rybniční hospodář potvrdil rozsah plánovaných prací v roce 2016.
1. Výměna kbelu – Hamerský rybník – podzim 2016 (město objedná u rybářství Nové Hrady)
2. Oprava bezpečnostního přepadu na rybníce Stáňův. (o opravu požádáme město TS).
3. Navážení materiálu na rybníky dle potřeby v průběhu roku. (bude objednávat město TS)
Dále přibyly požadavky na:
4. Opravu redukčního jezu na náhonu v blízkosti usedlosti p. Ostrého
5. Oprava kryté stoky mezi Velkým rybníkem a Jezírkem.
Bez usnesení – doplnění usnesení 347/2016
6. Pozvání J. Škorničky a R. Dvořáka a J. Koryťáka na VČS
Výboru byl podán návrh, aby byli na výroční členskou schůzi pozváni také nečlenové ČRS MO
TS, kteří nám pravidelně pomáhají na výlovech, a to jako „čestní hosté“. Konkrétně se jednalo o J.
Škorničku, R. Dvořáka a J. Koryťáka.
usnesení VS č. 356/2016:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s pozváním J. Škorničky, R. Dvořáka a J. Koryťáka
na Výroční členskou schůzi 2016, jako čestné hosty.
7. Přepsání kroniky
Předseda MO sdělil výboru, že kvůli shánění důkazů pro soud o Brigádník, vyzvedl kroniky MO
ze skladu. Zvláště zápisy od roku 1923 do roku 1990 jsou v totálně dezolátním stavu. Dalo velkou
práci se v tom zorientovat a seřadit. Navrhl, nechat kroniku přepsat do elektronické podoby a do
budoucna tak uchovat její obsah. Sehnal i osobu, která by to byla ochotná za 2000,- Kč (čistého)
udělat. Sepsali bychom s ní dohodu o provedení činnosti.
Předseda DK s ekonomem oponovali, že přepsáním kronika zcela ztratí svou historickou hodnotu
a navrhli, že podstatně lepším řešením by byla digitalizace originálu.
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K tomuto se uvolila manželka předsedy MO, která navíc slíbila kroniku dopsat až do současnosti
a nadále ji vést.
usnesení VS č. 357/2016:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s dopsáním kroniky MO a její následnou digitalizací
za cenu 2000,- Kč (čistého). Provedením pověřuje paní Věru Štojdlovou, se kterou bude sepsána
dohoda o provedení práce. Finanční odměna bude vyplacena až po dokončení práce.
8. Přestup pana Ludvíka Berana z Komařic (*1938)
Předseda MO přednesl výboru žádost o schválení přestupu pana Ludvíka Berana z Komařic (78
let), z ČRS MO České Budějovice 1, do naší MO. Jeho žádost o přestup odůvodnil tím, že by rád
rybařil na Brigádníku. Většina výboru tento návrh nepodpořila s odůvodněním, že pokud byl léta
členem jiné MO, kde si také plnil své povinnosti, není důvod ho nyní přijímat k nám, aby tak získal
benefit v podobě zvýhodněné povolenky na Brigádník, který je určen pro naše členy, kteří si své
povinnosti plnili v naší MO.
usnesení VS č. 358/2016:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí s přestupem p. Ludvíka Berana z Komařic z ČRS,
z. s., MO České Budějovice 1 do ČRS, z. s., MO Trhové Sviny.
9. Jarní výlovy 2016
Rybniční hospodář představil výboru MO plán letošních jarních výlovů:
Sobota, 12. 3. - rybník Velký (výlov bude prodejní, na hrázi)
Sobota, 19. 3. - rybníky Trník + Březský
Pátek, 25. 3. - rybníky Hamerský + Dvorecký
Pátek 25. 3 je „Velký pátek“, tzn. státní svátek.
Začátek vždy v 7:00 hodin, na rybníce zapsaném jako 1. v pořadí.
usnesení VS č. 359/2016:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje plán jarních výlovů 2016, v předloženém znění.
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10. Návrh rozpočtu na rok 2016
Ekonom MO, zhodnotil uplynulý rok jako velmi dobrý a oznámil čistý zisk organizace cca
200 000,- Kč. Důvodem byla vysoká produkce a prodej ryb. Základem letošního rozpočtu je
předpoklad, zda budeme těchto příjmů schopni i v roce letošním. Po ujištění rybničního hospodáře,
že pravděpodobně ano, předložil výboru MO ke schválení návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši
1 500 000,- Kč na straně příjmů i výdajů. Upozornil, že v předloženém rozpočtu je naplánována
částka 100 000,- Kč na rekonstrukci klubovny, ale není zde počítáno s případnými výdaji spojenými
se žalobou církve o Brigádník. Proto vyzval členy výboru, aby s realizací rekonstrukce počkali, stejně
jako se všemi dalšími zbytnými investicemi, až jak dopadnou soudy.

usnesení VS č. 360/2016:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s návrhem předloženého rozpočtu na rok 2016 o
vyrovnaných příjmech i výdajích v celkové výši 1 500 000,- Kč a předkládá jej Výroční členské
schůzi ke schválení.
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11. Diskuse
11a - Chybně vyplňované sumáře úlovků na odevzdaných povolenkách
Výdejce povolenek si stěžoval na neustále se opakující chyby ve vyplňování sumářů úlovků
v odevzdaných povolenkách. Často jde stále o stejné členy. Výbor se proto dohodl, že na
Výroční členské schůzi proběhne krátká instruktáž, jak sumáře správně vyplňovat.
Dále výbor na toto téma projednával, zda za chybně vyplněný sumář úlovků zavést nějaký
postih, podobně jako je tomu za neodevzdání povolenky. Navrhovaný postih byl administrativní
poplatek, ve výši 100,- Kč, za každou nesprávně vyplněnou povolenku (dle stanov ČRS na to má
plné právo). Po rozsáhlejší diskusi se výbor rozhodl nechat o této věci rozhodnout členskou
schůzi.
usnesení VS č. 361/2016:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny zařazuje do programu výroční členské schůze 2016
instruktáž o správném vyplňování sumářů úlovků do povolenek.
usnesení VS č. 362/2016:
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny předkládá výroční členské schůzi 2016 ke schválení
usnesení o zavedení administrativního poplatku, ve výši 100,- Kč, za každou odevzdanou, ale
nesprávně vyplněnou povolenku k rybolovu, s platností od 1. 1. 2017.
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