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ZÁPIS  
Ze 13. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO TRHOVÉ SVINY  

ze 14. 1. 2015, od 18:00 hodin, v Restauraci Junior v Trhových Svinech 
________________________________________________________________ 

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

 

Schůzi řídil předseda ČRS MO Trhové Sviny 
 

Program: 

1. Shrnutí 12. výborové schůze ze dne 15. 12. 2014 - kontrola zápisu 

2. Výroční členská chůze – program 

3. Rybářské závody 2015 – změna pravidel 

4. Broďáky – nákup 2 ks – připomenutí  – ZMĚNA USNESENÍ NA ZÁMĚR 

5. Lováky pro patrony a lovící členy – ZMĚNA USNESENÍ NA ZÁMĚR 

6. Výdej kaprů z vánočního prodeje zasloužilým členům ČRS MO Trhové Sviny  

7. Dárkový koš na VČS, za nejvíce odpracovaných hodin v organizaci. 

8. Žádost J. Š. o poukazy na kapra, jako ceny do plesové tomboly 

9. Dopis z JčKÚ – poskytnutí náhrady za vydru. 

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

10 a. Žádost města Trhové Sviny o poukazy na kapra, jako ceny do plesové 
tomboly 

10 b. Žádosti mysliveckých sdružení o vysazení divokých kachen na chovné 
rybníky ČRS MO Trhové Sviny 

10 c. Nákup pivního chlazení s kompresorem 

10 d. Dokončení elektrifikace rybníka Wágnerův 

11. Diskuse 

- Kdy se budou navážet hnoje  

- Rybářská stmelovačka ???  

 

1. Shrnutí 12. výborové schůze ze dne 15. 11. 2014 - kontrola zápisu 

Předseda MO předčítal jednotlivá usnesení z minulé schůze a informoval o stavu jejich 

plnění. 

 Informoval mimo jiné o tom, že funkci Webmastera přijal p. Z. Č. Který na úpravě 

stránek již začal pracovat. Dále informoval, že během vánočního prodeje kaprů 
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proběhla kontrola ze strany státní veterinární správy, která ale neshledala žádná 

pochybení.  

 Výbor MO stanovil výši částky, za kterou bude pořízen dárkový koš pro p. K. na výroční 

členskou schůzi na  700 – 800 Kč. 

Předseda MO dále informoval výbor, že zapomněl splnit jemu uložené usnesení č. 

162/2014 a nepozval p. L.P. na dnešní schůzi. Omluvil se a slíbil, že zjedná nápravu a 

p. Píchu pozve na schůzi únorovou. 

 usnesení VS č. 153/2014:   

Výbor ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení ze 12. výborové 
schůze ze dne 27. 8. 2014. 
 

2. Výroční členská chůze – program 

Předseda MO informoval, že návrh programu byl schválen ji na minulé schůzi, ale 

k dnešnímu dni zaznamenal několik drobných úprav, takže ho výboru předkládá ke 

schválení znovu. 

1. Zahájení Výroční členské schůze ČRS MO Trhové Sviny  

2. Schválení programu Výroční členské schůze ČRS MO Trhové Sviny 

3. Volba mandátové komise 

4. Volba návrhové komise 

5. Volba zarybňovací komise  

6. Minuta ticha za členy ČRS MO Trhové Sviny, zesnulé v roce 2014  

7. Gratulace oslavencům z roku 2014 

8. Poděkování a rozloučení se s nejstarším členem ČRS MO Trhové Sviny  

9. Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti výroční členské schůze. 

10. Kontrola usnesení z minulé výroční členské schůze ze dne 1. 2. 2014 

11. Zpráva předsedy ČRS MO Trhové Sviny o činnosti organizace a výboru v roce 2014 

12. Zpráva hospodáře ČRS MO Trhové Sviny 

13. Účetní zpráva ekonoma ČRS MO Trhové Sviny 

14. Schválení rozpočtu ČRS MO Trhové Sviny na rok 2014 

15. Zpráva dozorčí komise ČRS MO Trhové Sviny 

16. Zpráva rybářské stráže ČRS MO Trhové Sviny 

17. Zpráva brigádnického referenta ČRS MO Trhové Sviny 

18. Zpráva vedoucího rybářského kroužku o práci s mládeží v ČRS MO Trhové Sviny 

19. Informace z XV. Republikového sněmu  

20. Pozvánka na rybářské závody 2015 

21. Projevy hostů 

22. Zpráva návrhové komise - usnesení výroční členské schůze ze 17. 1. 2015. 

23. Diskuse  

24. Závěr 

 

 
 

usnesení VS č. 165/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje program výroční členské schůze 

v předloženém znění. 
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3. Rybářské závody 2015 – změna pravidel 

Předseda MO navrhl výboru ke schválení uspořádání rybářských závodů v roce 

2015 a to včetně termínů, 23 a 24. 5 tak, aby se toto dalo oznámit členům MO již na 

sobotní výroční členské schůzi. Podal návrh na rozpočet v celkové výši 25 000 Kč 

(dohromady pro všechny 3 kategorie), o kterém prohlásil, že předpokládá, že by měl být 

vyrovnaný. Dále oznámil výboru, že MO hodlá přihlásit do grantového programu města 

Trhové Sviny v roce 2015, o příspěvek na práci s dětmi a mládeží, který by se dal 

použít, mimo jiné, i k dofinancování cen na dětské závody. Vzhledem ke zkušenostem 

z minulých navrhl i změnu některých pravidel. K tomu se rozpoutala rozsáhlá, ale 

konstruktivní diskuse, do které se zapojili v podstatě všichni členové výboru MO. 

Nakonec se shodli na následujícím: 

 

Pravidla pro rybářské závody 2015 pro kategorii MUŽI: 

  registrace účastníků od 5:30 hodin. 

závod 1. kolo 6:00 – 8:00  

přestávka na přesun na 2. Stanoviště 8:00 – 8:30  

závod 2. kolo 8:30 – 10:30 

technická přestávka k vyhodnocení závodů 10:30 – 11:00 

vyhodnocení závodů a předání cen 11:00 – 11:30 

 

- Každý závodník si vylosuje 2 místa k lovu.   

- Lov dle rybářského řádu, na 2 pruty na položenou, každý prut opatřen nejvýše 2 návazci 

s jednoduchými háčky. 

-  Nově povolena krmítka, další vnadění mimo ně zakázáno. 

-  Započítávány budou všechny ryby, které mají na nádrži Brigádník stanovenou nejmenší 

lovnou délku. 

Startovné 250 Kč 

 

Pravidla pro rybářské závody 2015 pro kategorii ŽENY: 

  registrace účastnic od 12:30 hodin. 

závod 13:00 – 17:00  

technická přestávka k vyhodnocení závodů 17:00 – 17:30 

vyhodnocení závodů a předání cen 17:30 – 18:00 

 

- Každá závodnice si vybere místo k lovu, dle vlastního uvážení 

- Je povoleno stanoviště kdykoliv změnit.   

- Lov dle rybářského řádu, na 2 pruty na položenou, nebo plavanou, každý prut opatřen 

nejvýše 2 návazci s jednoduchými háčky. 

-  Povolena krmítka, další vnadění mimo ně zakázáno. 

-  Započítávány budou všechny ulovené ryby. 

Startovné 100 Kč 
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Pravidla pro rybářské závody 2015 pro kategorii DĚTI 

 

  Základní podmínkou této kategorie je povinná školní docházka. 

registrace účastníků od 6:30 hodin. 

závod 7:00 – 11:00  

technická přestávka k vyhodnocení závodů 11:00 – 11:30 

vyhodnocení závodů a předání cen 11:30 – 12:00 

 

- Každý závodník si vybere místo k lovu, dle vlastního uvážení 

- Je povoleno stanoviště kdykoliv změnit.   

- Lov dle rybářského řádu, na 1 prut na položenou, nebo plavanou, každý prut opatřen nejvýše 

2 návazci s jednoduchými háčky. 

-  Povolena krmítka, další vnadění mimo ně zakázáno. 

-  Započítávány budou všechny ulovené ryby. 
 

Startovné (bez předložení RL)100 Kč / (po předložení RL, nebo členy ryb. kroužku) 50 Kč. 

  

usnesení VS č. 166/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje uspořádání rybářských závodů v roce 2015. 

usnesení VS č. 167/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje rozpočet na rybářské závody v roce 2015, pro 

všechny kategorie ve výši 25 000 Kč. 

Návrh usnesení VS č. 168/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje nová pravidla rybářských závodů, platná od 

14. 1. 2015. Nová pravidla závodů jsou součástí zápisu. 

Návrh usnesení VS č. 169/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny pověřuje předsedu MO podáním žádosti do dotačního 

programu města na rok 2015 s požadovanou částkou (XXXX), jako příspěvek na práci 

s dětmi a mládeží.  

4. Broďáky – nákup 2 ks – připomenutí – ZMĚNA USNESENÍ NA ZÁMĚR 

Předseda MO připomněl, že na 9. výborové schůzi, 10. 9. 2014 schválil výbor MO 

nákup 2 ks kalhoťáků (prsaček) pro potřeby ČRS MO Trhové Sviny (usnesení č. 

129/2014), přičemž realizace nákupu odložena na leden 2015. Řekl, že měl původně 

v úmyslu již na dnešní schůzi pověřit někoho jejich nákupem, ale že ho ekonom MO 

požádal o odložení nákupu až po výroční schůzi, kde bude schválen rozpočet na rok 

2015. Předseda MO ekonomově žádosti vyhověl a pozměnil původní návrh usnesení na 

toto, které bylo výborem MO také schváleno. 

Návrh usnesení VS č. 170 /2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny revokuje usnesení č. 129 / 2014 ze dne 10.9.2014 o 

nákupu 2 ks kalhoťáků (prsaček), začátkem roku 2015, pro potřeby ČRS MO Trhové 

Sviny. 
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5. Lováky pro patrony a lovící členy – ZMĚNA USNESENÍ NA ZÁMĚR  

Předseda MO vyjádřil svůj nesouhlas s usnesením z 5. výborové schůze, ze dne 4. 6. 

2014, které paušálně zakazuje proplácení lováků všem členům MO. Řekl, že sice 

chápe, že bylo toto opatření schváleno, vzhledem k aktuálně nepříznivé finanční situaci 

MO, ale že lováky považuje za věc, pro soukromé účely téměř nevyužitelnou a členové 

je využívají výhradně k práci pro MO a proto považuje za nepřijatelné, aby si je platili 

sami, ze svého.  

Aby se ale předešlo zneužívání, plýtvání a zbytečnému zvyšování nákladů MO, navrhl, 

aby každý člen, který bude nové lováky potřebovat o ně u výboru MO osobně zažádal, 

přičemž výbor individuálně posoudí každou žádost, s přihlédnutím na rozsah prací, 

které dotyčný člen pro MO obvykle vykonává, a na základě těchto skutečností pak 

proplacení nových lováků schválí, nebo zamítne.  

Dále uvedl, že stejně jako v předchozím bodě, ho ekonom MO požádal, o odložení 

definitivního rozhodnutí až po schválení rozpočtu a tak se schvaloval pouze záměr. 

usnesení VS č.  171 /2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje záměr zrušit usnesení z 5. Výborové schůze, 

ze dne 4. 6. 2014, o paušálním zákazu proplácení lováků všem členům ČRS MO 

Trhové Sviny. 

Návrh usnesení VS č. 172/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje  záměr přijmout opatření o proplácení lováků 

členům ČRS MO Trhové Sviny, podle kterého bude každá žádost o proplacení lováků 

posouzena výborem MO individuálně a poté schválena či zamítnuta. 

6. Výdej kaprů z vánočního prodeje členům  

Předseda MO vyjádřil svůj hluboký nesouhlas, aby si členové MO, kteří pro ni celoročně 

intenzivně pracují, museli na Vánoce ,od vlastní organizace rybu kupovat. 

Navrhl, aby za každou funkci v MO (patron, člen výboru apod. . . . ), náležel tomuto 

členovi 1 ks kapra zdarma a dále, za každých odpracovaných a uznaných 50 hodin 

brigád také 1 ks. (Stejně jako již léta zavedený systém povolenek zdarma). Po vlně 

nesouhlasu drtivé většiny výboru svůj původní návrh pozměnil, aby 1 kapr zdarma 

náležel patronům a dále 1 kapr zdarma každému členovi MO, za každých 

odpracovaných 100 hodin brigád. 

Na toto téma proběhla poměrně bouřlivá diskuse, se spoustou argumentů proti tomuto 

návrhu. Např. Že by bylo technicky i časově náročné, až neproveditelné, během prodeje 

zjišťovat, kdo má na kolik kaprů nárok, že se jedná o výběr, který se členům běžně 

nerozdává a který bývá často nedostatkovým zbožím, dále že by to vzbuzovalo závist a 

„zlou krev“ a to jak mezi členy, tak především mezi lidmi (nerybáři), před jejichž zraky by 

někdo dostával ryby zdarma a v neposlední řadě že členové, kteří pracují jsou již 

dostatečně odměňováni na výlovech a navíc dostávají povolenky zdarma. 
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usnesení VS č. 173/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny neschvaluje výdej ryb z vánočního prodeje, jako deputát 

zasloužilým členům ČRS MO Trhové Sviny. Počet deputátních ryb na osobu stanovuje 

výbor ČRS MO Trhové Sviny takto. 1 ks kapra zdarma každému členovi MO, za 

každých odpracovaných 100 hodin brigád + 1 ks kapra zdarma každému patronovi. 

7. Dárkový koš na VČS, za nejvíce odpracovaných hodin v organizaci. 

Předseda MO navrhl zavést ocenění na výroční členské schůzi, pro člena MO, který 

v uplynulém roce odpracoval nejvíce hodin brigád, formou veřejného poděkování a 

předání dárkového koše. V letošním roce by to byl p. K. Š., který odpracoval celkem 

233 hodin.  

Předseda MO prohlásil, že by to považoval za určitou motivaci jak pro oceněného, tak i 

pro ostatní členy.  

I k tomuto návrhu proběhla velice rozsáhlá diskuse, vesměs s negativními názory 

k tomuto návrhu, přičemž nejčastější argumenty proti byly, že si lidé začnou připisovat 

hodiny a opět, že by to plodilo jenom závist a zlou krev.  

usnesení VS č. 174/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny neschvaluje předání dárkového koše v hodnotě 800 Kč, 

na výroční členské schůzi, členovi MO, který v uplynulém roce odpracoval nejvíce 

brigádnických hodin. 

8. Žádost J. Š. o poukazy na kapra, jako ceny do plesové tomboly 

Předseda MO sdělil výboru, že ho kontaktoval J. Š., a že ho poprosil, jestli bychom mu nemohli 

věnovat poukazy na jejich myslivecký ples, který se má konat v pátek 16. 1. na Nových 

Hradech. Nabídl také 2 volné vstupenky.  Vzhledem k tomu, že p. Š. nám chodí pomáhat na 

většinu výlovů, předseda MO doporučil výboru jeho požadavek schválit. Navrhl věnovat 5 

poukazů.  

usnesení VS č. 175/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje vydání 5 ks poukazů na kapra z podzimních 

výlovů, mysliveckému sdružení Nové Hrady, jako ceny do tomboly na myslivecký ples. 

9. Dopis j JčKÚ – poskytnutí náhrady za vydru. 

Předseda MO informoval výbor, že obdržel dopis od JčkÚ, ve kterém MO definitivně 
přiznávají částku 50 715|Kč, jako náhradu škody za vydru, za období od  1. 4. 2014 – 
30.9. 2014. Dopis výboru MO přečetl a jeho kopie je součástí zápisu.  
 
 

usnesení VS č. 176/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí dopis z JčKÚ o definitivním přiznání 

náhrady škody za vydru, za období od 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014, která činí 50 715 Kč. 
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10. Další body programu - nevržené členy výboru přímo na schůzi 

10 a. Žádost města Trhové Sviny o poukazy na kapra, jako ceny do plesové 
tomboly 

Místopředseda MO požádal, jménem města Trhové Sviny o poukazy na kapry 
z podzimních výlovů, jako ceny do tomboly na obecní ples. Celý výbor se shodl, 
že městu by se mělo vyhovět. Předseda MO navrhl věnovat 10 poukazů. 

usnesení VS č. 177/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje vydání 10 ks poukazů na kapra 

z podzimních výlovů, městu Trhové Sviny, jako ceny do tomboly na obecní 

ples. 

10 b. Žádosti mysliveckých sdružení o vysazení divokých kachen na chovné 
rybníky ČRS MO Trhové Sviny 

Hospodář MO přednesl výboru žádosti mysliveckých sdružení o vysazení 
kachen divokých na chovné rybníky ČRS MO Trhové Sviny. Jednalo by se o 
rybníky Stáňův, Michalů, Březský a Bláhů (který ale není ve správě MO).  

Proběhla diskuse na toto téma. Zejména co se týče krmení kachen myslivci 
tak, aby neubíraly krmení rybám. Patron rybníka Stáňův řekl, že v loňském roce 
byl chov kachen na jeho rybníce absolutně bez problémů a proti jejich 
opětovnému nasazení letos nemá námitek. Stejný postoj zaujal i patron rybníka 
Břeszký. Patron rybníka Michalův nebyl na schůzi přítomen, ale rybniční hospodář 
poukázal na neustálé problémy na tomto rybníce a to i s krmením a vysazení 
kachen na tento rybník nedoporučil s tím, ať se myslivecké sdružení obrátí na 
Rybářství Nové Hrady a dohodne se s nimi na nasazení kachen na jejich rybníky.  

usnesení VS č. 178/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje vysazení kachen divokých v roce 

2015 na rybník Stáňův, za podmínky že je myslivecké sdružení bude řádně 

krmit. 

usnesení VS č. 179/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje vysazení kachen divokých v roce 

2015 na rybník Břeszký, za podmínky že je myslivecké sdružení bude řádně 

krmit. 

usnesení VS č. 180/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny neschvaluje vysazení kachen divokých v roce 

2015 na rybník Michalův, z důvodu že dlouhodobě kachny málo krmí a ty 

potom užírají obilí rybí obsádce.  

usnesení VS č. 181/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny doporučuje mysliveckému sdružení, obrátit se 

se žádostí o vysazení divokých kachen na rybářství Nové Hrady, se kterými 

by se mohli dohodnout na náhradní lokalitě, místo rybníka Michalův a na 

možnosti vysazení na rybníce Bláhů. 
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10 c. Nákup pivního chlazení s kompresorem  

Patron rybníka Březský, který zároveň hodlá z klubovny na Brigádníku udělat 
jakýsi klub, či soukromou hospůdku pro členy ČRS MO Trhové Sviny, již 
poněkolikáté připomněl potřebu zakoupit pivní chlazení s kompresorem (cena cca 
5 – 10 tisíc Kč).  

usnesení VS č. 182/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje záměr zakoupit v roce 2015 pivní 
chlazení s kompresorem, pro potřeby členů ČRS MO Trhové Sviny.  

10 d. Dokončení elektrifikace rybníka Wágnerův 

Místopředseda MO informoval výbor o dokončení elektrifikace na rybníce 
Wágnerův. Zbývá udělat pouze elektrorevizi, která je naplánována na 15. 1. 2015. 
Rybniční hospodář místopředsedu doplnil o informaci, že elektrifikace rybníka 
Wágnerův přišla MO celkem na 50 000 Kč. 

usnesení VS č. 183/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí informaci o dokončení elektrifikace 

na rybníce Wágnerův, za 50 000 Kč. 

11. Diskuse 

- V rámci diskuse se předseda MO ptal, kdy je v plánu navážení hnojů na rybníky. Rybniční 

hospodář na to odpověděl, že koncem ledna. 

- Rybniční hospodář si výboru MO stěžoval na obrovský nepořádek ve skladech MO na 

rybníce Brigádník a trval na zjednání nápravy. 

- Nádobář, společně s rybničním hospodářem informovali výbor o nutnosti nákupu materiálu, 

začátkem roku 2015. Upozornily, že síťovinu, vaničky a čerpadlo bude nutné pořídit do 

jarních výlovů. 

položka počet 
jednotková 

cena 
celková 

cena 

Keser kulatý (45 cm)  5 400 2000 

Sak 2 400 800 

Násada na keser (90cm) 10 100 1000 

Síťka na keser - kaprová (45 cm hluboká) 10 400 4000 

Síťka na sak 3 400 1200 

Vanička laminátová 5 1200 6000 

Kolečko stavení 2 1200 2400 

Podložka velká 20x25 m 1 60000 60000 

Čerpadlo benzínové (náhrada za Hondu) 1 30 000 30000 

Bouda na obilí na rybníky 2 25 000 50000 

Elektrifikace Prelátu 1 50 000 50000 

Obilý na rok 2015 + 2016 (400q + 1000q) 1400 450 630000 

NÁKLADY V ROCE  2015 (CELKEM): 837400 
 

- Výdejce povolenek oznámil výboru, že mu docházejí složenky s nacionály MO. Předseda 

MO slíbil, že se je pokusí zajistit u České posty (500 – 1000 ks). 

V Trhových Svinech, dne 16. 12. 2014, zápis vypracoval: 
Čeněk Štojdl – předseda MO 
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