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10. VÝBOROVÁ SCHŮZE 

Klubovna Brigádník 

22. 10. 2014 od 18:00 hodin 

Program: 

1. Shrnutí 9. výborové schůze ze dne 10. 9. 2014 - kontrola zápisu 

2. Michalů – návrh na převedení na sportovní revír 

3. Podzimní výlovy – aktuální informace 

4. Predace vydry říční – kompenzace škod – aktuální stav 

5. Zřízení funkce - referenta pro vydru. 

6. Vyjmutí Brigádníku z revíru 421 067, Svinenský potok 2 

7. Pravidla pro rybolov na rybníce Brigádník pro rok 2015 

8. Dodatek č. 1 ke směrnici o proplácení náhrad (proplacené náhrady se 

nezapočítávají do brigádnických hodin) 

9.  Poptávka a nákup obilí u ZZN Pelhřimov a.s. 

10. Schválení nových členů rybářské stráže 

11. Informace z územní konference JčÚS 

12.  Možnost získání kamene a obrubníků 

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

14.  Diskuse 
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ZÁPIS  
Z 10. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO TRHOVÉ SVINY  

z 22. 10. 2014 od 18:00 hodin v klubovně na Brigádníku 
________________________________________________________________ 

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

 

K bodu 1 - 9. výborové schůze ze dne 27. 8. 2014 - kontrola zápisu 

Proběhla diskuse ohledně rybníka Michalův, ve které hospodář MO informoval, že 

jsme při zarybňování celá léta vycházeli z chybné výměry rybníka, čímž jsme ho 

přesazovali, což může být jeden z důvodů nízkých hektarových výnosů. Ekonom MO 

informoval, že peníze na kompenzaci škod způsobených predací vydry říční, za 

období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014, podané na JčKÚ 31. 3. 2014, přišli na účet 

MO, teprve v září 2014, takže nemůžeme počítat s vyplacením kompenzace za 

období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014, ještě v letošním roce.  

usnesení č. 130/2014: 
 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí kontrolu usnesení z 9. výborové 
schůze ze dne 10. 9. 2014 – bez dalších připomínek. 
 

K bodu 2 - Michalů – návrh na převedení na sportovní revír 

Část diskuse na toto téma proběhla již během kontroly zápisu (viz. bod. 1). Hospodář 

MO se zavázal přepracovat plán zarybnění dle aktuální, skutečně zatopené plochy 

rybníka a rybniční hospodář, že osobně dohlédne na krmení v příštím roce. 

usnesení 131/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny neschválil záměr, převést rybník Michalů z chovného 

na sportovní revír. 

K bodu 3 - Podzimní výlovy – aktuální informace 

Hospodář MO přečetl čísla o nasazení a slovení ryb na jednotlivých rybnících. Rybniční 

Hospodář informoval o špatném hospodářském výsledku na rybnících Pustý a Kyjov, o 

slušném hospodářském výsledku na Jezírku a Glázrů, a o výborném hospodářském 

výsledku na rybníce Hamerský. Zároveň předem upozornil na obecně špatný rok, 

v celorepublikovém měřítku. Předseda MO informoval o zvyšujícím se počtu lovících 

členů MO, v posledních 2 letech. 

usnesení 132/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí informace z probíhajících výlovů. 
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K bodu 4 - Predace vydry říční – kompenzace škod – aktuální stav 

Předseda MO, který zároveň vyřizuje dotace na vydru, informoval výbor, že byl zajištěn 

dostatek stop o výskytu vydry říční, na všech rybnících, na které se dotace žádá. Dále 

informoval, že veškerá potřebná dokumentace byla zpracována a v řádných termínech 

předána na patřičné úřady, takže ze strany MO Trhové Sviny je vše vyřízeno. 

usnesení 133/2014: 

Výbor ČRS MO Trh. Sviny vzal na vědomí informaci o podání žádosti na kompenzaci 

škod způsobených predací vydry říční za období od 1.4.2014 do 30. 9. 2014. 

K bodu 5 - Zřízení funkce - referenta pro vydru.  

Předseda  MO původně navrhoval zřídit novou funkci „ referent pro vydru“, který by 

měl na starosti pouze vyřízení této dotace a od ostatních brigád by byl zproštěn. Dle 

návrhu, by mu za úspěšné vyřízení dotace náležela odměna ve formě 1 povolenky na 

Brigádník zdarma. Po apelaci většiny členů výboru, a příslibu patronů na lepší 

spolupráci v této věci, se uvolil, že tuto dotaci bude i nadále vyřizovat osobně a 

předložený návrh na zřízení funkce „referenta pro vydru“ z programu stáhl.   

K bodu 6 - Vyjmutí Brigádníku z revíru 421 067, Svinenský potok 2  

Předseda MO informoval o rozhodnutí krajského úřadu ze dne 17. 9. 2014 o vyřazení 

nádrže Brigádník ze sportovních revírů ČRS, a to ke dni 1. 1. 2015. Rozhodnutí  JčKÚ 

je součástí tohoto zápisu, jako příloha č. 1 

usnesení 134/2014: 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí vyjmutí nádrže Brigádník, za sportovních 

rybářských revírů ČRS, k 1. 1. 2015. 

K bodu 7 - Pravidla pro rybolov na rybníce Brigádník pro rok 2015.  

Na rybník Brigádník, vyjmutý ze sportovních revírů ČRS, bude vhodné vypracovat 

vlastní rybářský řád. Jelikož se na toto téma předpokládá rozsáhlá diskuse a na řádné 

projednání a schválení je čas až do výroční členské schůze, v lednu 2015, byl tento bod 

z programu dnešní schůze vypuštěn a přesunut na příští schůzi výboru MO.  

K bodu 8 - Dodatek č. 1, ke směrnici o proplácení náhrad  

Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil. 

usnesení 135/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil dodatek č. 1 ke směrnici o proplácení náhrad ve 

znění: V případě, že členovi bude přiznána náhrada za odvedenou práci, a tento ji 

přijme, pak hodiny strávené touto prací mu již nebudou započítány do pracovního 

ročního příspěvku (brigádnických hodin). 

K bodu 9 - Poptávka obilí u ZZN Pelhřimov a.s.  
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MO Trhové Sviny se naskytla možnost nákupu krmného obilí (pšenice a tritikále) u 

společnosti  ZZN Pelhřimov a.s., s pobočkou v Kaplici, za konečnou cenu 425,5 Kč/q 

(včetně DPH, dopravy a nafoukání do sil), což je částka zhruba o 200 Kč/q nižší, než 

jsme nakupovali vloni. Současná skladová kapacita MO je někde mezi 600q – 700q.  

usnesení 136/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil nákup 600 q obilí od ZZN Pelhřimov a.s., 
za cenu 255 300 Kč včetně DPH, a to včetně dopravy a nafoukání do sil a pověřuje 
předsedu a jednatele MO podpisem příslušné smlouvy. 
 

K bodu 10 - Schválení nových členů rybářské stráže 

Projednání tohoto bodu bylo z časových důvodů odloženo na příští schůzi. 
 

K bodu 11 - Informace z územní konference JčÚS  

Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil. Informace z  územní konference JčÚS 

jsou součástí tohoto zápisu, viz. příloha č. 2 

usnesení 137/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny vzal na vědomí informace z územní konference JčÚS. 
 

K bodu 12 - Možnost získání kamene a obrubníků a panelů 

Nově přijatý člen ČRS MO Trhové Sviny, pan L. Š., informoval výbor MO o možnosti 

bezplatného získání cca 40 ks železobetonových obrubníků a cca 50 ks 

železobetonových panelů, příp. v budoucnosti i dalšího materiálu obdobného 

charakteru. Pouze za odvoz. Na termínu a podrobnostech odvozu se domluví s J. K. 

usnesení 138/2014:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schválil možnost bezplatného získání panelů, obrubníků, 
příp. dalšího materiálu a pověřuje p. J. K. k zajištění dopravy do Trhových Svinů. 
 

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

Nebyly navrženy další body programu 

K bodu 14 - Diskuse 

Do závěrečné diskuse se nikdo nepřihlásil. 
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Příloha č. 1/1 
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Příloha č. 1/2 
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Příloha č. 2 

Z KONFERENCE JčÚS: 

- Je nezbytné mít v naprostém pořádku veškeré doklady o zvolení funkcionářů MO. 

(zápisy, usnesení, registrační list).  

- Na výborových chůzích je nutné zajistit prezenční listiny, které budou součástí zápisu. 

- V roce 2015 se nebudou zdražovat povolenky. 

- Chystá se změna Stanov ČRS z roku 2008 (kvůli novému občanskému zákoníku) 

- Cena povolenky se bude započítávat jako součást členského příspěvku (formální 

úprava, aby se z povolenky i nadále nemusela platit daň)  

- Do povinností člena ČRS, bude podle nových stanov patřit: 

 zaplacení členského příspěvku konce února 

  splnění (zaplacení) brigád  

 nově také vrácení povolenky.  

- Pro udržení členství (bez vydání povolenky) člen zaplatí členský příspěvek + nově 

odevzdá členskou legitimaci do depozitu MO. 

- Předseda ČRS MO Trhové Sviny byl zvolen náhradníkem za JčÚS do Republikového 

sněmu, 22. 11. 2014.  

- V. n. Květoňov bude přeřazena z pstruhových do mimopstruhových revírů, přičemž na 

ni zůstanou pravidla rybolovu jako na revírech pstruhových, kromě doby lovu. Jde o to, 

aby se na Květoňově mohlo chytat celoročně – bližší podmínky budou uvedeny 

v rybářském řádu. 

- Povinnost MO odevzdávat zálohy za povolenky dle smlouvy.  

- Stav účtu rozvojového fondu JčÚS ČRS k 31.12.2013 byl cca 8 081 tis. Kč. V roce 2013 

čerpala organizace MO ČRS Trhové Sviny.  

- Návrh na zrušení minimální velikosti nástražní rybičky na Lipně – smeten ze stolu 
(celkem 3x). O návrhu se vůbec nehlasovalo. Po ukončení letošní sezóny prý bude 
teprve probíhat vyhodnocení tohoto opatření, jehož závěry, a další kroky, by měly být 
na programu územní konference 2015. 
 


