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USNESENÍ 
ZE 37. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s., MO TRHOVÉ SVINY, 

z 11. 1. 2017, v restauraci Junior v Trhových Svinech 
 
 
 

Přítomno 9 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ.  
 
 

 
Přítomní členové výboru MO  
 

Č. Štojdl, Mgr. R. Sova, V. Tomek, Ing. V. Skořepa, Z. Česák st., J. Matoušek st., Ing. M. Rojdl, J. Kučera, 
F. Valter st.,  
 
Omluvení členové výboru MO  
 

Ing. F. Holinka, V. Vrchota,  
 
Přítomní patroni:  
František Pavel (Březský), F. Valter ml. (Šejkovec) 
 
Přítomní členové dozorčí komise MO:  
Ing. V. Skořepa, F. Valter ml. 
 
Přítomní členové MO:  
 - 
 

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

 

 

 

 

 

 

Program: 
 

1. Shrnutí 36. výborové schůze - kontrola usnesení 
2. Návrh JčÚS – o omezení počtu ponechaných dravců – předložit na výroční 

členské schůzi 
3. Rozpočet na rok 2017 
4. Brigádnické hodiny odpracované našimi členy v roce 2016 
5. Zařazení členů na brigády na rok 2017 – upřesnění 
6. Dotace z MAS – Sdružení růže 
7. Pečivo z věznice ČB 
8. Příspěvky ostatních členů výboru 
9. Diskuse 

10. Závěr 

 

1. Shrnutí 36. výborové schůze - kontrola usnesení 

usnesení VS č. 466/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení z 36. výborové schůze, ze dne 
19. 12. 2016. 
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2. Návrh JčÚS – k projednání na výročních členských schůzích 
  Omezení počtu ponechaných dravých ryb na 20 ks na 1 povolenku. 

usnesení VS č. 467/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s omezením počtu ponechaných vybraných druhů 
dravých ryb (štika, candát, sumec) na 20 ks na jednu územní povolenku a doporučuje členské 
základně tento návrh také schválit. 
 
usnesení VS č. 468/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí s omezením počtu ponechaných vybraných druhů 
dravých ryb (štika, candát, sumec) na 4 ks týdně a doporučuje členské základně tento návrh také 
neschválit. 
 
usnesení VS č. 469/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny opakovaně nesouhlasí s opatřením na ÚN Lipno, (které omezuje 
použití nástražních ryb, na ryby větší 15 cm a zakazuje nastražování rybích cárů) a požaduje jeho 
úplné zrušení. Obecně odmítá jakoukoliv další regulaci rybích návnad a nástrah, které neodporují 
zákonu č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášce č. 197/2004 Sb. a doporučuje členské základně 
opakovaně schválit toto usnesení.  

3. Rozpočet na rok 2017 
Bez usnesení. 
 

K rozpočtu proběhla diskuse nad jednotlivými rozpočtovými položkami. Na 38. výborovou schůzi 
zpracuje ekonom MO finální verzi rozpočtu, o které bude posléze hlasováno. 
 

4. Brigádnické hodiny odpracované našimi členy v roce 2016 

usnesení VS č. 470/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí zprávu o brigádnické činnosti členů MO, v roce 
2016, kdy bylo odpracováno celkem 6500 hodin, z toho 3 200 na přidělených revírech, 2 700 během 
výlovů a zbylých 600 na ostatní činnosti pro MO. 
 

5. Zařazení členů na brigády na rok 2017 - upřesnění 
usnesení VS č. 471/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny revokuje své usnesení č. 461/2016 ze dne 19. 12. 2016 a schvaluje 
nové přiřazení členů MO k jednotlivým revírům, na rok 2017, dle předložené tabulky. 
 

6. Dotace z MAS – Sdružení růže 
usnesení VS č. 472/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí zprávu o možnostech získání dotací od MAS – 
Sdružení růže v období 2017 – 2021 a pověřuje předsedu MO vypracováním žádosti na 
rekonstrukci klubovny na Brigádníku. 
 

7. Pečivo z věznice ČB 
usnesení VS č. 473/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s odběrem starého pečiva z věznice v Českých 
Budějovicích a pověřuje p. Františka Valtera ml. jeho dojednáním. 

 
 

Další příspěvky nebyly, tudíž byl program vyčerpán a schůze ukončena. 


