
1 

 

9. VÝBOROVÁ SCHŮZE 

restaurace Junior  

10. 9. 2014 od 18:00 hodin 

Program: 

1. Shrnutí 8. výborové schůze ze dne 27. 8. 2014 - kontrola zápisu 

2. Výskyt vyder na chovných rybnících 

3. Podzimní výlovy – naplánování termínů 

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

5. Náhrada za odvedenou práci na silech  – Jiří Kučera 

6. Termíny výborových schůzí – naplánování termínů 

7. Dorostenci  a děti ČRS MO Trhové Sviny – změna podmínek 

8. Michalů – návrh na převedení na sportovní revír. 

9. Návrh na zvýšení cen povolenek na Brigádník na rok 2015 

10. Nové daňové přiznání – Leden 2015 

11. Dokončení opravy brlení na rybníce Stáňů – informace Z. Česák 

12. Semninář hospodářů na JčÚS z 9.9.2014 – informace J. Matoušek 

13. Další body programu - nevržené členy výboru přímo na schůzi 

14. Diskuse 
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ZÁPIS  
Z 9. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO TRHOVÉ SVINY  

z 10. 9. 2014 od 18:00 hodin v restauraci Junior 
________________________________________________________________ 

Přítomno 10 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ. 

 

K bodu 1 - 8. výborové schůze ze dne 27. 8. 2014 - kontrola zápisu 

usnesení č. 118/2014: 
Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí kontrolu usnesení z 8. výborové 
schůze ze dne 27. 8. 2014 – bez dalších připomínek. 
 

K bodu 2 - Výskyt vyder na chovných rybnících 

Byly zjištěny skluzy na rybnících: 

 Nový – za kbelem a u propustku na náhonu 

 Hamerský – za kbelem 

 Wágnerů – boční střik (vlevo od hráze) 

 Kyjov – za kbelem 

 Stáňův – u přítoku, za brankou 

 Trník – za kbelem 

Velký – na vstřiku 

Náhon – u jezu vyžraní raci 

Sádky – u přepadu, u sloupe el. vedení 

 

K bodu 3 - Podzimní výlovy – naplánování termínů 

usnesení 119/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil plán podzimních výlovů pro rok 2014 takto: 

Sobota - 4. 10 Sobota – 18. 10 Sobota – 25. 10 Sobota 1. 11 

Pustý 

Jezírko 

Hamerský 

Kyjov 

Prelát Nový 

 
Začátek vždy v 7:00 na hrázi 1. loveného rybníka 
Změna termínu vyhrazena. 
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K bodu 4 - Sila – aktuální informace o současném stavu + plastová sila z Mostek 

Zbývá dokončit opravu sila na rybníce Prelát 

Nákup plastových sil z Mostek se odkládá (prozatím nedošlo k dohodě) 

K bodu 5  – Náhrada za odvedenou práci na silech  – Jiří Kučera 

usnesení 120/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil náhradu ve výši 2 400 Kč, pro p. Jiřího Kučeru, 

za odvedenou práci při instalaci sil na chovných rybnících. Náhrada bude poskytnuta ve 

formě dohody o provedení práce.  

K bodu 6  – Termíny výborových schůzí – naplánování termínů 

usnesení 121/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil plán výborových schůzí na 2. pololetí 2014 

takto: 

 
Středa 

22. 10. 2014 

 
Středa 

19. 11. 2014 

 
Pondělí 

15. 12. 2014 

 

Začátek vždy v 18:00 v restauraci Junior 
Změna termínu vyhrazena. 
 

K bodu 7  – Dorostenci ČRS MO Trhové Sviny – změna podmínek  

usnesení 122/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny neschválil zrušení Brigádnické povinnosti pro dorost 

v ČRS MO Trhové Sviny.  

usnesení 123/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny neschválil snížení počtu brigádnických hodin pro dorost 

v ČRS MO Trhové Sviny na   8  hodin na krajské povolenky a  12  hodin na povolenky 

na Brigádník. 

usnesení 124/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil zachování stávajícího rozsahu brigádnické 

povinnosti pro dorost. Ten je stanoven ve stejné výši jako pro dospělé členy, tedy 

odpracování min. 15 hodin k zakoupení krajské povolenky a  min. 25  hodin k 

zakoupení povolenky na Brigádník. 

K bodu 8  – Michalů – návrh na převedení na sportovní revír.  

Proběhla diskuse na toto téma. Hlasování a usnesení o tom, zda tento rybník zachovat 

jako chovný, nebo schválit záměr jeho převedení na sportovní revír bylo odloženo na 

příští výborovou schůzi. 
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K bodu 9  – Návrh na zvýšení cen povolenek na Brigádník na rok 2015 

usnesení 125/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny neschválil zdražení roční povolenky na Brigádník, na rok 

2015 o 100 Kč, tedy  na 1400 Kč. Cena povolenek na Brigádník v roce 2015 zůstává ve 

stejné výši jako v roce 2014, tedy 1300 Kč. 

K bodu 10 – Nové daňové přiznání – Leden 2015 

usnesení 126/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí povinnost podat v lednu nové daňové 

přiznání na rok 2015 a pověřuje jednatele MO jeho padáním v řádném termínu.  

K bodu 11 – Dokončení opravy brlení na rybníce Stáňů – informace Z. Česák 

usnesení 127/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí dokončení opravy brlenky na rybníce 

Stáňů. 

K bodu 12  – Semninář hospodářů na JčÚS z 9.9.2014 – informace J. Matoušek 

usnesení 128/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí informace ze semináře hospodářů MO, 

které přednesl hospodář MO TS.  

K bodu 13  – Další body programu - nevržené členy výboru přímo na schůzi 

- Vyskytla se potřeba zakoupit min. 2 ks  kalhoťáků (prsaček), na výlovy a kvůli 

krmení za sila na rybníce Kyjov. 

usnesení 129/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil zakoupení 2 ks kalhoťáků (prsaček) pro potřeby 

členů ČRS MO Trhové Sviny. Nákup tohoto materiálu bude realizován v lednu 2015.    

- Rybniční hospodář  informoval o nutnosti zavést el. proud na rybník Wágnerův a to 

ještě do letošní zimy. Rybník bude komorován a hrozí masivní úhyn obsádky. 

usnesení 130/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí potřebu zavést co nejrychleji el. proud na 

rybník Wágnerův.  Nejpozději do letošní zimy a pověřuje předsedu a jednatele MO 

k okamžitému jednání s městem Trhové Sviny a společností EON o realizaci el. 

přípojky. 

 
 
 

Tento zveřejněný zápis byl anonymizován, z důvodu případné kolize se zákonem na ochranu 

osobních údajů.  


