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USNESENÍ 
ZE 44. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s., MO TRHOVÉ SVINY, 
ze dne 9. 10. 2017, v restauraci JUNIOR v Trhových Svinech 

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

 
Přítomní členové výboru MO  
 

Č. Štojdl, F. Valter st., J. Matoušek st., Ing. M. Rojdl, Ing. F. Holinka, Mgr. R. Sova, V. Tomek, J. Kučera, 
Z. Česák st., 
 

Omluvení členové výboru MO  
 

Ing. V. Skořepa, V. Vrchota, 
 

Přítomní patroni:  
- 
 

Přítomní členové dozorčí komise MO:  
 

F. Valter ml. (Šejkovec) 
 

Přítomní členové MO:  
 

K. Štufka st., V. Stráský, J. Valter, P. Vacl 
 
 

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

 

Program: 
 

1. Kontrola usnesení, ze 43. výbor. schůze, ze dne 28. 8. 2017 
2. Plán schůzí podzim 2017 
3. Předběžné návrhy kandidátů do výboru MO pro volební období 2018 - 2022 
4. Podzimní výlovy – průběžné výsledky 
5. Investice města TS do rybníků do konce roku 2017 
6. Sklady MO na brigádníku – správa skladů 
7. Nákup prsaček a lováků  
8. Nákup těžké techniky – námět k zamyšlení a diskusi 
9. Rybářský kroužek 2017 / 2018 
10. Příspěvky ostatních členů výboru 
11.  Diskuse 

12.  Závěr 
 

 

1. Kontrola usnesení ze 43. výborové schůze, ze dne 28. 8. 2017 
 

 
usnesení VS č. 549/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení ze 43. výborové schůze, ze dne 
28. 8. 2017 
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2. Plán schůzí podzim 2017  
usnesení VS č. 550/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje plán nadcházejících schůzí takto: 
44. výborová schůze – pondělí 13. 11. 2017, od 18:00 hodin v restauraci Junior 
45. výborová schůze – pondělí 4. 12. 2017, od 18:00 hodin v restauraci Junior 
 

3. Předběžné návrhy kandidátů do výboru MO pro volební období 2018 - 2022 
bez usnesení. 

4. Podzimní výlovy – průběžné výsledky 
usnesení VS č. 551/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí průběžné výsledky podzimních výlovů.  

5. Investice města TS do rybníků do konce roku 2017 
usnesení VS č. 552/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje jako současnou prioritní investici do městských 
rybníků, z rozpočtu města, v rámci protipovodňových opatření, opravu boční hráze rybníka 
Wágnerův Velký, její uvedení do původního stavu a pověřuje rybničního hospodáře MO její 
realizací. 
 

6. Sklady MO na Brigádníku – správa skladů  
usnesení VS č. 553/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá vedoucímu skladů:  
 
1. Provést inventuru veškerého skladovaného materiálu. 

2. Zaevidovat veškerý skladovaný materiál. 

3. Osobně vést evidenci o veškerých zápůjčkách skladovaného materiálu případně vždy 
jednorázově jmenovat svého zástupce, který evidenci zapůjčovaného materiálu provede. 

4. Osobně vydávat a zpět přebírat veškerý potřebný materiál na jakoukoliv akci, případně pro 
danou akci vždy jednorázově jmenovat svého zástupce pro tyto úkony. 

5. Průběžně a včas zajišťovat údržbu a veškeré opravy svěřeného materiálu, v případě 
předpokladu nutnosti vyšších investic předem konzultovat s výborem MO. 

6. Výboru MO neprodleně nahlásit veškerý ztracený, nebo neopravitelně poškozený materiál. 

7. 2x ročně, vždy s dostatečným předstihem před zahájením jarních i podzimních výlovů podat 
výboru MO zprávu o stavu skladovaného materiálu.  

 
7. Nákup prsaček a lováků  

usnesení VS č. 554/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje nákup 2 ks prsaček a 1 ks lováků z obchodu Ráj 
rybářů u Malše – České Budějovice v celkové hodnotě do 5 000,- Kč a pověřuje předsedu MO jeho 
realizací. 
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8. Nákup těžké techniky – námět k zamyšlení a diskusi  
usnesení VS č. 557/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí se záměrem zakoupit pro potřeby MO 
provozuschopný bagr a Tatru, v souhrnné ceně do 300 000,- Kč. Po dokončení prací, pro něž by 
tato technika byla pořízena ji znovu prodat.  
 

9. Rybářský kroužek 2017 / 2018  
usnesení VS č. 558/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o mimořádně vysokém počtu dětí, 
přihlášených, v letošním roce, na rybářský kroužek (celkem 30) a žádá své dospělé členy o pomoc 
při jejich vedení. 

10. Příspěvky ostatních členů výboru  

usnesení VS č. 559/2017: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí průběžnou finanční kalkulaci ekonoma MO, ve 
které informoval že ke dni 8. 10. 2017, MO vyčerpala částku celkem 1 300 000,- Kč, přičemž zbývá 
k čerpání na výdajových položkách 300 000, - Kč. K dosažení plánovaných zisků z prodeje ryb je 
zapotřebí získat ještě 640 000,- Kč. Vzhledem k ještě plánovaným výlovkům v letošním roce je tento 
stav velice příznivý.  

11.  Diskuse  

K diskusním příspěvků přítomných členů nebyla přijímána žádná usnesení. 


	Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje nákup 2 ks prsaček a 1 ks lováků z obchodu Ráj rybářů u Malše – České Budějovice v celkové hodnotě do 5 000,- Kč a pověřuje předsedu MO jeho realizací.

