
ZÁPIS 

Z MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE 
 

ČRS MO Trhové Sviny, konané dne 29.  4. 2012 v klubovně na nádrži Brigádník 

v Trhových Svinech 

________________________________________________________________ 
 

Účast na schůzi:  přítomno celkem 16 členů 
 

Přítomní členové výboru:   V. Vrchota, F. Valter st., J. Matoušek st., Mgr. R. Sova, Ing. F. Holinka,    

                                            Ing. M. Rojdl, Z. Česák st. 
 

Přítomní členové MO:        J. Jiskra, J. Vicek, J. Děkan, F. Pavel, Č. Štojdl, Ing. V. Skořepa,   

        R. Benda, J. Kubát, F. Pavel 
 

Přítomní dozorčí komise:   Ing. V. Skořepa, Č. Štojdl 

 

Program schůze: 
 

1. Zahájení mimořádné členské schůze ČRS MO Trhové Sviny (bez usnesení) 
 

2. Schválení programu  mimořádné  členské schůze ČRS MO Trhové Sviny (bez usnesení) 
 

3. Volba návrhové komise 
 

4. Volba dozorčí komise a technického dozoru z řad členů ČRS MO Trhové Sviny nad realizací 

projektu odbahnění a rekonstrukce rybníka Hájek.  
 

5. Pokračování v plnění podmínek k získání dotace pro realizaci projektu odbahnění a 

rekonstrukce rybníka Hájek.  
 

6. Pověření předsedy a jednatele ČRS MO Trhové Sviny k podpisu žádosti o prodloužení 

termínu, ke splnění podmínek, pro přiznání dotace. 
 

7. Pověření Č. Štojdla k předání podepsané žádosti o prodloužení termínu, ke splnění 

podmínek, pro přiznání dotace panu Ing. Pospíšilovi z VH atelier, spol. s r.o.. Lidická 

960/81, 602 00 Brno. 
 

8. Pověření Ing. Ivo Pospíšila z VH atelier, spol. s r.o.. Lidická 960/81, 602 00 Brno, k doručení 

podepsané žádosti o prodloužení termínu, ke splnění podmínek, pro přiznání dotace na 

podatelnu ministerstva zemědělství v Praze. 
 

9. Diskuse (bez usnesení) 
 

10. Schválení usnesení mimořádné členské schůze ČRS MO Trhové Sviny 
 

11. Závěr (bez usnesení) 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 1 

Zahájení mimořádné členské schůze ČRS MO Trhové Sviny 
 

Mimořádnou členskou schůzi zahájil a řídil jednatel ČRS MO Trhové Sviny p. František Valter. 
 

K bodu 2 

Schválení programu  mimořádné  členské schůze ČRS MO Trhové Sviny 
 

Program mimořádné členské schůze byl schválen. 
  

Pro: 16  Proti: 0  Zdržel:   0 

K bodu 3  

Volba návrhové komise  
 

Do návrhové komise byli navrženi 
 

Čeněk Štojdl –  předseda 

František Valter, Ing. František Holinka – členové  
 

Návrhová komise byla schválena v předloženém složení. 
 

Pro: 16  Proti: 0  Zdržel:   0 
 

K bodu 4  

Volba dozorčí komise a technického dozoru z řad členů MO Trhové Sviny nad realizací projektu 

odbahnění a rekonstrukce rybníka Hájek.  
 

Pro případ realizace projektu odbahnění a rekonstrukce rybníka Hájek stanovuje mimořádná 

členská schůze MO Trhové Sviny dozorčí komisi a technický dozor z řad vlastních členů, kteří 

budou na stavbu dohlížet. Konkrétní úkoly a rozsah zodpovědnosti jednotlivých členů bude 

stanoven na příslušné schůzi výboru ČRS MO Trhové Sviny. 
 

Navrhovaní členové:  Ing. Vladimír Skořepa, Mgr. Radek Sova, Ing. Marek Rojdl,  

      p. Jan Matoušek st., p. Čeněk Štojdl.  
 

     Dozorčí komise a technický dozor byla schválena v předloženém složení. 
 

Pro: 16  Proti: 0  Zdržel:   0 
 

K bodu 5 

Pokračování v plnění podmínek k získání dotace pro realizaci projektu odbahnění a rekonstrukce 

rybníka Hájek  
 

 Mimořádná členská schůze byla svolána především kvůli projednání tohoto bodu. Dle 

očekávání předcházela jeho schvalování rozsáhlá diskuse. Ing. Vladimír Skořepa přečetl 

stanovisko JčÚS z 26.4.2012 k poskytnutí dotace na odbahnění a rekonstrukci rybníka Hájek, 

které rozptýlilo většinu pochybností o tomto projektu. Například nejasnosti ohledně závazků a 

povinností ČRS MO Trhové Sviny vyplývajících z přípravných prací, důsledky změn zákona o 

veřejných zakázkách, předfinancování a následné financování projektu, riziko nepřiznání, či 

vrácení dotace, vedení podvojného účetnictví MO, atd… . Postupně se vyjádřili i F. Valter, J. 

Matoušek, Mgr. R. Sova, Ing. F. Holinka, Z. Česák, F. Pavel a Č. Štojdl. 

 Stanovisko JčÚS je k dispozici jako příloha k tomuto zápisu z mimořádné členské schůze 

ČRS MO Trhové Sviny.    
   

Pokračování v plnění podmínek k získání dotace pro realizaci projektu rekonstrukce rybníka 

bylo schváleno. 
  

Pro: 15  Proti: 0  Zdržel:   1 
 

 



K bodu 6 

Pověření předsedy a jednatele MO Trhové Sviny k podpisu žádosti o prodloužení termínu, ke 

splnění podmínek, pro přiznání dotace. 
 

Na základě schválení pokračování v plnění podmínek k získání dotace pro realizaci projektu 

rekonstrukce rybníka byli předseda a jednatel MO pověřeni podepsáním žádosti o prodloužení 

termínu ke splnění podmínek pro přiznání dotace, což na místě učinili. Žádost musela být podána 

na ministerstvo zemědělství nejpozději do 30. 4. 2012. 
 

Pro: 15  Proti: 0  Zdržel:   1 

 

K bodu 7 

Pověření Č. Štojdla k předání podepsané žádosti o prodloužení termínu, ke splnění podmínek, pro 

přiznání dotace panu Ing. Pospíšilovi  
 

Po vzájemné dohodě byl p. Čeněk Štojdl pověřen předáním podepsané žádosti o prodloužení 

termínu ke splnění podmínek pro přiznání dotace panu Ing. Pospíšilovi z VH atelier, spol. s r.o.. 

Lidická 960/81, 602 00 Brno, a to nejpozději do 30. 4. 2012. 
 

Pro: 16  Proti: 0  Zdržel:   0 
 

K bodu 8 

Pověření Ing. Ivo Pospíšila z VH atelier, spol. s r.o.. Lidická 960/81, 602 00 Brno, k doručení 

podepsané žádosti o prodloužení termínu, ke splnění podmínek, pro přiznání dotace na podatelnu 

ministerstva zemědělství v Praze. 
 

Po vzájemné dohodě byl p. Ing. Ivo Pospíšil pověřen doručením podepsané žádosti o 

prodloužení termínu ke splnění podmínek pro přiznání dotace na podatelnu ministerstva 

zemědělství v Praze, a to nejpozději do 30. 4. 2012. 

 

Pro: 16  Proti: 0  Zdržel:   0 
 

K bodu 9 

Diskuse 
 

Nebyly další příspěvky ani připomínky. Vše bylo vydiskutováno již v diskusi k bodu č. 5. 
 

K bodu 10 

Schválení usnesení z mimořádné členské schůze ČRS MO Trhové Sviny 
 

Návrh usnesení přednesl p. Čeněk Štojdl. Usnesení bylo přijato. 

 

Pro: 16  Proti: 0  Zdržel:   0 

K bodu 11 

Závěr 
 

Poděkování přítomným členům za účast a vykonanou práci. Pozvání na rybářské závody, 

které se uskuteční na nádrži Brigádník 9. 6. 2012 (dopoledne muži, odpoledne ženy) a 10. 6. 

2012 (děti do 15- ti let) . 

 

 

 

Zapsal: Čeněk Štojdl 

V Trhových Svinech dne 3. 5. 2012 

 

 

 



Příloha k zápisu z mimořádné členské schůze ČRS MO Trhové Sviny, konané dne 29.  4. 2012 

v klubovně na nádrži Brigádník v Trhových Svinech 

 

Stanovisko k žádosti o poskytnutí dotace na odbahnění a rekonstrukci 

rybníka Hájek. 
 

1) Poskytovatelem dotace je Ministerstvo zemědělství ČR (stát),a proto není potřeba mít obavy z toho, 

že akce bude realizována a poskytovatel dotace by nesplnil závazek vyplývající ze smlouvy, která 

bude uzavřena mezi žadatelem a poskytovatelem před vlastní realizací.  Do této doby z probíhajících 

kroků nemá MO žádné závazky,kromě splnění požadavků z mandátní smlouvy uzavřené s VH 

atelierem. V konečném rozhodnutí o přidělení dotace budou stanoveny podmínky čerpání a pokud 

budou plněny(není mi jasné proč by neměly být plněny za předpokladu, že nad akcí budete mít 

dozor ze i strany MO) nemůže se stát, že by jste dotaci vraceli.Několik podobných akcí jsme již 

realizavali a i některé MO a nevím o případu,že by se musela dotace vracet.V případě, že by se Vám 

konečné podmínky nezdáli, nemusíte smlouvu podepsat. 

2) Po konzultaci s pracovnicí MZe ing. Visingerovou mi bylo potvrzeno, že zaregistrované žádosti budou 

realizovány s podmínkou ukončení do konce června 2013 a závěrečným vyúčtováním do konce 

září2013.Tím tento dotační program končí a prozatím se neuvažuje o otevírání nového.Je to 

pravděpodobně poslední šance získat od státu prostředky v takovém rozsahu na realizaci odbahnění 

a rekonstrukce vodních nádrží.Termín je ve Vašem případě reálný. 

3) Problém je, že pozdějším podáním žádosti o výběrové řízení došlo k tomu, že na základě 

doporučujícího stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj byla probíhající  výběrová řízení zrušena a 

musí být vypsána nová podle nového zákona. To je také řešitelné a VH atelier ho na základě 

mandátní smlouvy pro Vás zajistí s využitím již zpracovaných podkladů.Vaše MO bude mít 

samozřejmě zastoupení ve výběrové komisi, která provede výběr dodavatele. 

4) Zásadní problém je, že do 30.4.2012 musí být doručena na MZe žádost o prodloužení termínu na 

doplnění žádosti o dotaci(a tím je výsledek výběrového řízení).Koncept jsem předal p. Matouškovi, 

po podpisu je ho ochoten ing Pospíšil z VH atelieru osobně převzít a odvézt ho v pondělí 30.4. na 

MZe.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

5) Profinancování části nákladů ,připadajících na žadatele,byla projednána na výboru MO i na 

VČS.Jihočeský územní výbor usnesením č. 97/11 odsouhlasil příspěvek na relizaci akce ve výši 500 

tis. Kč a bezúročnou půjčku ve výši 600 tis.Kč z Rozvojového fondu SRH JčÚS.Prostředky budou 

k použití před začátkem realizace akce. 

6) Problematiku vedení účetnictví je možné řešit uzavřením smlouvy s firmou JIFOS s.r.o. Č. Budějovice, 

která v současné době zajišťuje vedení účetnictví pro JčÚV a Pstruhařství ČRS Kaplice.Projednal jsem 

vše s spolumajitelkou firmy p. Janderovou, která současně dělá účetnictví pro nás. Výše odměny by 

se měla podle rozsahu prací pohybovat  okolo 1.500,- Kč/měs. Je samozřejmě seznámena s tím, že 

by součástí vedení účetnictví bylo i účtování dotace na rybník Hájek. 

7) Věřím, že vše znovu  odpovědně vyhodnotíte a na připravované členské schůzi potvrdíte usnesení 

VČS o realizaci akce Hájek, protože takováto příležitost ke zhodnocení majetku MO, vyřešní 

dlouhodobého problému s technickým stavem rybníka Hájek, zlepšení podmínek k rybolovu a 

spokojenosti rybářů se asi v brzké době MO nenaskytne a i proto, že někteří funkcionáři již přípravě 

akce věnovali spoustu času a úsilí.Určitě to dělají bez nějakých vedlejších úmyslů a pro dobro věci. 

Můj zájem a snaha o realizaci akce je ze stejných důvodů. 

 

V Boršově nad Vlt. : 26.4.2012 

                                                                                                        Ing. Jan Štěpán 

                                                                                                           jednatel 


