
USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 
MO ČRS Trhové Sviny, konané dne 29.  1. 2011 v restauraci Junior  

 

________________________________________________________________ 

 

 
Účast na schůzi:  dle prezenční listiny 

 

 

 

Program schůze: 

 
 

1. Volba návrhové komise MO Trhové Sviny   

 

2. Volba zarybňovací komise MO Trhové Sviny   

 

3. Účetní zpráva ekonoma MO Trhové Sviny - přednese pan Mgr. Radek Sova 

 

4. Návrh rozpočtu MO Trhové Sviny  na rok 2011 - přednese pan Mgr. Radek Sova 

 

5. Zpráva hospodáře MO Trhové Sviny - přednese pan Jan Matoušek 

 

6. Zpráva o činnosti rybářské stráže - přednese pan Zdeněk. Česák st. 

 

7. Zpráva dozorčí komise o evidenci a majetku MO Trhové Sviny - přednese pan Jiří Janda 

 

8. Zpráva o brigádnické činnosti v MO Trhové Sviny - brigádní referent pan Vondruš 

nepřítomen, zprávu v zastoupení přednese pan Ing. František Holinka a Zdeněk Česák st. 

 

9. Projev zástupce JčÚS - přednese pan Ing. Jiří Štěpán 

 

10. Diskuse 

 

 

 

 

Hlasování o programu:   Schváleno všemi členy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jednotlivé zprávy jsou přílohou ke zprávě o činnosti organizace 



1. Volba návrhové komise  
 

Členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schválila návrhovou komisi ve složení: 

předseda: Čeněk Štojdl 

členové:  Václav Pavlík nst., Václav Pavlík st.  

 

Schváleno všemi členy 

 

2. Volba zarybňovací komise 
 

Členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schválila zarybňovací komisi ve složení: 

Jan Krčmář 

 

Schváleno všemi členy 

 

3. Účetní zpráva ekonoma MO Trhové Sviny 
 

Členská schůze ČRS MO Trhové Sviny vzala na vědomí účetní zprávu ekonoma MO Trhové 

Sviny, pana Mgr. Radka Sovy, který informoval o výsledcích hospodaření MO v roce 2010. 

Konstatoval příjmy v celkové výši 1.249.357,- Kč a výdaje v celkové výši 1.128.260,- Kč. Čistý 

zisk tedy činil 121.097,- Kč. Rok 2010 byl z ekonomického hlediska hodnocen jako úspěšný.  

Ke dni 31. 12. 2010 disponuje MO Trhové Sviny částkou  + 2.004.003,- Kč.   

 

Schváleno všemi členy 

 

4. Návrh rozpočtu MO Trhové Sviny na rok 2011  
 

Členská schůze ČRS MO Trhové Sviny schválila rozpočet ČRS MO Trhové Sviny na rok 2011, 

přednesený panem Mgr. Radkem Sovou, jako vyrovnaný, o příjmech i výdajích v celkové výši 

1.130.000,- Kč 

Schváleno všemi členy 

 

5. Zpráva hospodáře MO Trhové Sviny 
 

Členská schůze ČRS MO Trhové Sviny vzala na vědomí zprávu hospodáře MO Trhové Sviny, 

pana Jana Matouška, který podrobně informoval o hospodaření na jednotlivých rybnících v 

průběhu roku. Celkový hospodářský výsledek za rok 2010 shrnul, jako dobrý. Zároveň, ale 

upozornil na zhoršení komunikace se skladníky. 

 

Schváleno všemi členy 

 

6. Zpráva rybářské stráže 
 

Členská schůze ČRS MO Trhové Sviny vzala na vědomí zprávu rybářské stráže, ve které pan 

Zdeněk Česák st. informoval o činnosti rybářské stráže, která v roce 2010 čítala 5 členů. Dále 

upozornil, že 2 členové činnost u RS Trhové Sviny končí a tudíž je nezbytné doplnit stav, opět 

minimálně na 5 členů. Proto také přednesl zákonné podmínky pro vstup do řad rybářské stráže a 

vyzval přítomné členy MO k posílení jejích řad. 

 

Schváleno všemi členy 

 



7. Zpráva dozorčí komise o evidenci a majetku MO Trhové Sviny 
 

Členská schůze ČRS MO Trhové Sviny vzala na vědomí zprávu dozorčí komise, ve které  

stávající předseda, pan Jiří Janda konstatoval, že dozorčí komise neshledala žádná pochybení ve 

vedení pokladního denníku. Jeho stav ke dni 31. 12. 2010 činil 0,- Kč. 

Dozorčí komise dále nemohla provést kontrolu majetku MO Trhové Sviny, z důvodu 

nepřipravenosti evidenčních karet ke kontrole. Nebyl umožněn vstup do skladů a provedení 

kontroly. 
 

Jako opatření navrhuje dozorčí komise doplnění počtu skladníků na 3 členy, aby byli schopni 

lépe plnit své povinnosti.  

 

Schváleno všemi členy 

 

7.1 – Odstoupení dozorčí komise 

 
Členská schůze ČRS MO Trhové Sviny vzala na vědomí odstoupení dozorčí komise, ke dni 

31.1.2011.  
 

Členská schůze ČRS MO Trhové Sviny vzala na vědomí doporučení stávající dozorčí komise 

navrhnout a zvolit dozorčí komisi novou. 

 

Schváleno všemi členy 

 

7.2 – Přijatá opatření 
 

Členská schůze MO Trhové Sviny ukládá Výboru MO Trhové Sviny vypracovat návrh  na 

složení nové dozorčí komise a dořešení připomínek podaných stávající dozorčí komisí.   

Termín splnění - nejpozději do 28. 2. 2011. 
 

Členská schůze MO Trhové Sviny ukládá Výboru MO Trhové Sviny provést kontrolu 

majetku organizace.   

Termín splnění - bude upřesněn 

 

Schváleno všemi členy 

 

8. Zpráva o brigádnické činnosti v MO Trhové Sviny 
 

Členská schůze ČRS MO Trhové Sviny vzala na vědomí zprávu o brigádnické činnosti, ve které 

bylo panem Ing. Františkem Holinkou a Zdeňkem Česákem st. konstatováno, že i přes relativně 

vysoký počet členů MO Trhové Sviny, je většina práce vykonávána několika desítkami stále 

stejných lidí a to vesměs takovými, kteří mají své povinnosti vždy řádně splněny. Tuto práci tedy 

vykonávají v podstatě navíc, nad rámec svých povinností. Dělají to proto, že jim nejsou lhostejné  

výsledky MO Trhové Sviny a uvědomují si, že pokud tato práce nebude provedena, mohlo by to 

mít fatální následky pro celou organizaci. Jako typický příklad uvedl pan Česák náhon nad 

Velkým rybníkem. Otázkou zůstává jak k těmto činnostem přimět i ostatní členy MO, kteří sice 

mají brigádnickou povinnost, ale její plnění není příliš efektivní.  

 

Schváleno všemi členy 

 

 

 



9. Projev zástupce JčÚS 
 

Členská schůze ČRS MO Trhové Sviny vzala na vědomí projev pana Ing. Jiřího Štěpána, který 

pochválil MO Trhové Sviny za její dosavadní činnost a konstatoval, že se jedná o jednu z nejlépe 

fungujících a prosperujících organizací v kraji. V produkci ryb se MO Trhové Sviny pohybuje na 

2.-3. místě. Přislíbil odběr ryb i v následujících letech. Dále organizaci pochválil za aktivní 

řešení problémů s pojených s vykoupením rybníka Hájek. 

Dále přítomné členy informoval o změnách ve vedení JčÚS po loňských volbách. 

Také přiznal, že pokles zájmu o členství i dění v rybářských organizacích je celorepublikovým 

trendem posledních několika let.     
 

Schváleno všemi členy 

 

10. Diskuse 
 

Členská schůze ČRS MO Trhové Sviny vzala na vědomí stížnost patrona MP sportovního 

rybářského revíru 421 067 – Čertovka, Ing. Jiřího Bláhy, který poukázal na častý výskyt pytláků 

na tomto revíru. Jedná se zejména o mladíky na malých motocyklech. Jako opatření byly 

přislíbeny četnější kontroly rybářské stráže na tomto revíru. Dále byly již zmiňovanému 

patronovi  předány kontakty na všechny aktivní členy rybářské stráže v Trhových Svinech. 

 

Schváleno všemi členy 

 
 

 

 

Usnesení výroční členské schůze MO ČRS Trhové Sviny, konané dne 30.  1. 2010 v restauraci 

Junior bylo schváleno všemi členy. 

 

 

 

 

 

Za návrhovou komisi  vypracoval Čeněk Štojdl 

 

V Trhových Svinech dne  2. 2. 2011 

 


