
8. VÝBOROVÁ SCHŮZE 
restaurace KD Trhové Sviny  

27. 8. 2014 od 18:00 hodin 

Program: 

1. Shrnutí 7. výborové schůze ze dne 16. 7. 2014 - kontrola zápisu 

2. Znovupřijetí Adama Špirhanzla, roč. 2004 

3. Vyjmutí Brigádníku – aktuální stav 

4. Stmelovačka – odložení termínu 

5. Zrušení dětských povolenek na Brigádník na 1 prut za 400 Kč. 

6. Krádež el. jističe  na rybníce Nový 

7. Krádež řetězu zabraňujícímu vjezdu na pole k rybníku Hájek 

8. Kontrola z finančního úřadu - čerpání dotací na akci Hájek  

9. Kompenzace škod způsobených vydrou za období 1.4.2014 – 30.9.2014 

10. Sila – aktuální informace o současném stavu + plastová sila z Mostek 

11. Rybník Stáňův – aktuální stav probíhající údržby a drobných oprav 

12. Akce rozjednané s městem TS (kontroly na rybnících, nájem Malý Kyjov, nájem 
Lom) 

13. Koupě pozemku 3471/16 na Hájku, vodní plocha o výměře 105 m2 

14. Náhrada za odvedenou práci na silech  

15. Termín příští výborové schůze 

16. Avia – změna podmínek pro zapůjčení 

17. Mimořádná celoorganizační brigáda – čištění náhonu 

 

 

 

 

 



ZÁPIS  
ZE 8. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO TRHOVÉ SVINY  

z 27. 8. 2014 od 18:00 hodin v restauraci KD Trhové Sviny 
________________________________________________________________ 

Přítomno 8 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ. 

 

K bodu 1 – 7. výborová schůze ze dne 16. 7. 2014 - kontrola zápisu 

usnesení č. 92/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí kontrolu usnesení ze 7. výborové schůze 
ze dne 16. 7. 2014 – bez dalších připomínek. 

K bodu 2 - Znovupřijetí Adama Špirhanzla, roč. 2004  

usnesení č. 104/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil opětovné přijetí Adama Špirhanzla za člena ČRS 
MO Trhové Sviny. Pro znovupřijetí do organizace je povinen zaplatit členský příspěvek 
na rok 2014, 100 Kč + zápisné ve výši 100 Kč. 

K bodu 3 - Vyjmutí Brigádníku – aktuální stav  

usnesení č. 105/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí aktuální stav žádosti o vyjmutí brigádníku 
z rybářského revíru 421 067, Svinenský potok 2. 

K bodu 4 - Stmelovačka – odložení termínu 

usnesení č. 106/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil odložení rybářské stmelovačky na rok 2015. 

K bodu 5 - Zrušení dětských povolenek na Brigádník na 1 prut za 400 Kč. 

usnesení č. 107/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny ruší dětské povolenky na rybník Brigádník na 1 prut. Od 
1. 1. 2015 se budou vydávat pouze povolenky na 2 pruty.  

K bodu 6 - Krádež jističe na rybníce Nový 

usnesení č. 108/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí krádež jističe na rybníce Nový, jeho 
nahrazení novým jističem a ukládá jednateli MO zařídit jeho znovuzapečetění. 

 



K bodu 7 - Krádež řetězu zabraňujícímu vjezdu na pole k rybníku Hájek 

usnesení č. 109/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí krádež řetězu zabraňujícího vjezdu na 
pole u rybníka Hájek a jeho nahrazení ocelovým lanem. 

K bodu 8 - Kontrola z finančního úřadu - čerpání dotací na akci Hájek  

usnesení č. 110/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí informaci o probíhající kontrole, 
z finančního úřadu v ČB, akce Hájek.                          

K bodu 9 - Kompenzace škod způsobených vydrou za období 1.4.2014 – 30.9.2014 

usnesení č. 110/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny ukládá patronům na jednotlivých revírech provést 
důkladnou kontrolu svých revírů a informovat předsedu MO o důkazech o výskytu 
vydry, případně je sami nafotit a poslat předsedovi. 

 usnesení č. 111/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny ukládá předsedovi, zpracovat a podat podklady potřebné 
k získání kompenzace škod, způsobené vydrou říční. 

K bodu 10 - Sila – aktuální informace 

Odloženo na příští schůzi 

K bodu 11 – Rybník Stáňův aktuální stav probíhající údržby a drobných oprav  

usnesení č. 111/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí informaci o probíhajících opravách a 
údržbě na rybníce Stáňův. 

usnesení č. 112/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil nákup speciální antikorozní barvy k natření nově 
zrekonstruované brlenky na rybníce Stáňův, v hodnotě 3 289 Kč. Barvu v této hodnotě 
koupí p. Zdeněk Česák a oproti paragonu mu bude proplacena. 

 

 

 

 

 



K bodu 12 – Akce rozjednané s městem TS (kontroly na rybnících, nájem Malý Kyjov,    
nájem Lom, koupě pozemků na Brigádníku atd….) 

usnesení č. 113/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí dočasné pozastavení jednání s městem 
Trhové Sviny, ohledně údržby pronajatých rybníků, pronájmu Malého Kyjova, pronájmu 
Lomu za Velkým rybníkem, koupě pozemků na Brigádníku atd….. Po uzdravení p. 
Šnokhause budou tato jednání obnovena.  

K bodu 13 – Koupě pozemku 3471/16 na Hájku, vodní plocha o výměře 105 m2 

usnesení 114/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí uzavření kupní smlouvy na pozemek     
p. k. 3471/16 v k. ú. Trhové Sviny o výměře 105 m2, za 1 300Kč a ukládá předsedovi 
MO zanést tuto změnu do katastru nemovitostí. 

K bodu 14 – Náhrada za odvedenou práci na silech  – Jiří Kučera 

Odloženo na příští schůzi 

K bodu 15 – Termín příští výborové schůze 

usnesení 115/2014: 

 Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil termín a místo konání příští výborové schůze, na 
středu, 10. 9. 2014. od 18:00 hodin, v restauraci Junior v Trhových Svinech. 

K bodu 16 – Avia – změna podmínek pro zapůjčení 

usnesení 116/2014: 

 Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil opatření upravující půjčování Avie jednotlivým 
členům MO. Klíče od Avie budou uloženy pouze u jednatele p. Františka Valtera a řidiče 
p. Františka Pavla. V případě potřeby, některý z těchto dvou členů MO, klíče od Avie 
vydá a při jejich vrácení zkontroluje stav Avie. 

K bodu 17 -  Mimořádná celoorganizační brigáda – čištění náhonu 

usnesení 117/2014: 

 Výbor ČRS MO Trhové Sviny svolává mimořádnou, celoorganizační brigádu – čištění 
náhonu, pod vedením p. Zdeňka Česáka st. Brigáda proběhne v sobotu, 13. 9. 2014 od 
8:00 hodin, sraz na hrázi rybníka Hamerský. Na základě usnesení výboru MO, ze 3. 
výborové schůze ze dne 26. 3. 2014, bude tato brigáda odměněna započítáním 1,5 
násobku odpracovaných hodin. 

 


