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ZÁPIS  
Ze 14. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO TRHOVÉ SVINY  

z 11. 2. 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 13. výborové schůze ze dne 14. 1. 2015 - kontrola zápisu 

2. Problémy s rybníkem v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů, p. č 690. 

3. Plán výborových schůzí 2015 

4. Nákup materiálu – úspory 

- 2 ks kalhoťáků (prsaček) pro potřeby MO 

- Proplácení lováků členům MO + přijetí opatření o individuálním schválení 

každé žádosti 

5. Úsporná opatření pro rok 2015 

6.  Žádost p. J. V. o prominutí neodpracovaných brigádnických hodin 

7. Vysazení kachen na rybník Michalův 

8. Přestupka pana M. K. z MO Nové Hrady do MO Trhové Sviny  

9. Žádosti o přijetí do ČRS MO Trhové Sviny 

10.  Kompenzace na vydru 1.10.2014 – 31.3.2015  

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

 

 

1. Shrnutí 13. výborové schůze ze dne 14. 1. 2014 - kontrola zápisu 

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

jejich plnění. Vzhledem k tomu, že v době konání 13. Výborové schůze, ještě nebyl 

schválen rozpočet na rok 2015, byl k řadě bodů schválen pouze záměr a definitivní 

schválení přesunuto na dnešní schůzi. Konkrétně se jednalo o nákup kalhoťáků, 

proplácení lováků členům MO, nákup pivního chlazení, investice a nákup materiálu, 

hledání úspor v roce 2015 a vysazení kachen na rybník Michalův.  

Ostatní body 13. Výborové schůze byly splněny. 
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 usnesení VS č. 184/2014:   

Výbor ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení ze 13. výborové 
schůze ze dne 14. 1. 2015. 

 

2. Problémy s rybníkem v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů, p. č 690. 

Pan P. byl rybáři upozorněn na nedostatky na jeho rybníce a na možné následky, které 

může tento stav způsobit. Dále mu byly připomenuty chyby, kterých se v minulosti v údržbě 

rybníka dopustil. Také byl upozorněn, že v případě pokračování těchto problémů i budoucnosti, 

by mu mohla být ze strany města Trhové Sviny neprodloužena, či dokonce vypovězena nájemní 

smlouva. Zároveň byl ale členy výboru MO ubezpečen, že toto není jejich záměrem, a že by 

mnohem raději preferovali vzájemnou spolupráci a respektování jeden druhého. To je ovšem 

podmíněno uvedením rybníka do náležitého technického stavu, dle doporučení členů ČRS MO 

Trhové Sviny a jeho pravidelná údržba v tomto duchu.  K tomu členové MO nabídli p. Píchovi 

pomoc, minimálně ve formě poradenství po odborné stránce údržby, případně i hospodaření na 

rybníce.   

Pan P. výtky členů výboru MO uznal a přislíbil nápravu. Na svou obranu podotkl, že je 

rybníce téměř každý den a že se o něj stará, jak nejlépe umí. Dále vyjmenoval opatření, která na 

základě domluvy se členy MO na rybníce již v minulosti udělal. Dále řekl, že by uvítal, aby ho 

členové MO, v případě zjištění jakýchkoliv závad, či nedostatků neprodleně kontaktovali a 

přislíbil, že v co nejkratší době zjedná nápravu. Na odstranění stávajících závad se obě strany 

vzájemně dohodli na lhůtě, do 30. 6. 2015.  

usnesení VS č. 185/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny informoval pana P. o aktuální situaci na rybníce situovaném na 

části pozemku p. č. 690 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů a vyzívá ho k odstranění závad 

v technickém stavu rybníka a vzájemné spolupráci s pověřenými členy ČRS MO Trhové Sviny, 

ohledně další údržby. K odstranění závad se obě strany dohodli na termínu do 30. 6. 2015. 

 

3. Plán výborových schůzí 2015  

Předseda MO oznámil členům výboru termíny, ve kterých svolá výborové schůze MO 

v prvním pololetí roku 2015. Řekl, že harmonogram schůzí sestavoval tak, aby se jich pokaždé 

mohl zúčastnit co nejvyšší počet členů (dle jejich diářů, které má k dispozici). Schůze se budou 

konat vždy od 18:00, pokud možno v restauraci Junior v Trhových Svinech.   

usnesení VS č. 186/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny bere na vědomí konání výborových chůzi v 1. pololetí 2015 

následovně:  

15. Výborová schůze – pondělí  –  9. 3. 2015 

16. Výborová schůze – středa    –  8. 4. 2015 

17. Výborová schůze – pondělí – 18. 5. 2015 

18. Výborová schůze – pondělí – 22. 6. 2015 

Schůze se budou konat vždy od 18:00, v restauraci Junior v Trhových Svinech. (V případě 

potřeby - změny vyhrazeny).   
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4. Nákup materiálu – úspory  

Nejdéle diskutovaný bod celé schůze. Jednotliví členové výboru a patroni předkládali své 

požadavky na nákup materiálu a investice v roce 2015, další se snažily tyto požadavky ponížit na 

minimum, vzhledem k aktuálně nepříznivé finanční situaci. Nejvyšší položka rozpočtu byla již 

tradičně na krmení – cca 500 000 Kč, z čehož bylo počítáno 200 000 Kč, které budou zapotřebí 

pro rok 2015 a 300 000 Kč, jako zásoba do roku 2016. Vzhledem k tomu, že se pro nákup 

nezbytně nutného materiálu v roce 2015 nepodařilo vyšetřit peníze z jiných položek, výbor se 

dohodl, že poníží nákup zásob obilí na rok 2016 na 200 000 Kč a takto vyšetřené peníze použije 

na nákup nyní potřebného materiálu. 

Výbor se dohodl na nákupu materiálu – viz. uvedená tabulka + nové benzínové čerpadlo, 

opravu stávajícího sila na rybníce Prelát a dále na realizaci kádiště na rybníce Nový.  

Naopak odložil elektrifikaci rybníka Prelát a realizaci 2 bud na skladování obilí, příp. nákup 

dalších sil. 

 

usnesení VS č. 187/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje ponížení zásob obilí na rok 2016 na 200 000 Kč a za 

vyšetřené prostředky nákup materiálu (viz. přiložená tabulka) + benzinové čerpadlo + opravu sila 

na rybníce prelát + realizaci kádiště na rybníce nový. 

usnesení VS č. 188/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny odkládá elektrifikaci rybníka Prelát a realizaci 2 bud na skladování 

obilí, příp. nákup dalších sil. 

-  Broďáky – nákup 2 ks - prozatím schválen záměr  

Předseda MO připomněl členům výboru usnesení č. 129 / 2014, ze dne 10.9.2014 o 

nákupu 2 ks kalhoťáků (prsaček), jehož realizace byla odložena na začátek roku 2015. Dále 

připomněl, že tento bod se projednával již na minulé schůzi. Jelikož tehdy ještě nebyl schválen 

rozpočet na rok 2015, schválila 13. Výborová schůze pouze záměr nákupu. Nyní se tady 

hlasovalo o definitivním schválení tohoto nákupu. 
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usnesení VS č. 189/2015:  

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 a pověřuje 

předsedu MO jejich bezprostředním nákupem. 

-   Lováky pro patrony a lovící členy - prozatím schválen záměr 

I tento bod byl již projednáván na 13. Výborové schůzi, ale kvůli neschválenému rozpočtu 

byly přijaty pouze záměry. V diskusi nad touto problematikou se objevily v podstatě 2 protichůdné 

názory.  

1. Lováky  stojí cca 1200 Kč a běžnému členovi vydrží zhruba 5 let. To zase není tolik, aby 

si je každý člen nemohl zaplatit sám. 

2. Lováky jsou věc, kterou členové využívají jen a pouze při práci pro organizaci. Pro 

soukromé užívání jsou prakticky nepoužitelné, a proto by je členům měla organizace 

hradit. 

usnesení VS č. 190 /2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny ruší usnesení z 5. Výborové schůze, ze dne 4. 6. 2014, o 

paušálním zákazu proplácení lováků všem členům ČRS MO Trhové Sviny. 

usnesení VS č. 191/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje 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. 

5. Úsporná opatření pro rok 2015 

Vzhledem k nepříznivé finanční situaci navrhl předseda MO tato úsporná opatření. Upozornil, že 

jde pouze o návrhy, o kterých se domnívá, že by mohli organizaci přinést určitý finanční přínos, 

ale v žádném případě, že netrvá na jejich schválení. Dále vyzval ostatní členy výboru, aby se 

pokusili další úsporná opatření sami navrhnout. 

5 a. – Sestavení a schválení rozpočtů na každý jednotlivý rybník  

Každý patron by měl do příští výborové schůze tj. do 9. 3. 2015 sestavit návrh 

rozpočtu na rok 2015, na každý svěřený revír a předložit jej výboru ke schválení.  

5 b. – Evidence nákladů na každém jednotlivém rybníce  

Každý patron by měl vést svou vlastní podrobnou evidenci veškerých nákladů spojených 

s provozem, hospodařením a údržbou každého svěřeného revíru. Tutéž evidenci na 

každý rybník povede i pokladník MO, a na konci roku se musejí cílové částky shodovat. 

5 c. – Schvalování veškerých výdajů předem 

Patron by byl povinen veškeré výdaje předem projednat na výborové schůzi, ve 

výjimečných případech, kdy nebude možné čekat do výborové schůze (např. havárie), 

každý takovýto výdaj si nechat alespoň telefonicky odsouhlasit minimálně 3 z těchto 

funkcionářů MO - předseda MO, jednatel MO, hospodář MO, místopředseda MO, 

rybniční hospodář MO, ekonom MO, předseda DK MO, nebo pokladník MO. 
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5 d. - Rozšíření prodeje ryb na hrázích lovených rybníků  

Prodej by se prováděl na každém výlovu, kde by to velikost rybí obsádky umožňovala. 

V případě, že by šlo o veřejnosti méně známí, či špatně dostupný rybník, mohl by se 

prodej přesunout na Brigádník.  

5 e. - Znovuzavedení velikonočního prodeje ryb na náměstí v Trhových Svinech 

5 f. - Prodloužení vánočního prodeje ryb min. o 1 hodinu každý den. 

5 g. - Nákup pivního chlazení s kompresorem  

Předseda MO výboru připomněl usnesením č. 182/2015 ze 13. Schůze, které 

schvaluje záměr koupit pivní chlazení za 7 000 Kč. Řekl, že přestože on sám je 

zastáncem tohoto záměru, obává se, že bychom si to v současné době neměli dovolit. 

Nabídl 3 varianty řešení 

1. Špatnou finanční situaci ignorovat a chlazení přesto koupit. 

2. Nákup ještě o 1 – 2 roky odložit. 

3. Složit se na něj společně cca v 10 lidech, kteří by ho pravděpodobně využili a 

organizaci ho později odprodat (až se zlepší fin. situace).   

5 h. -  Redukce poukazů na výdej kaprů z podzimních výlovů.  

Jako poslední úsporné opatření navrhl předseda MO redukci poukazů na výdej 

kaprů, které MO věnuje, jako ceny do plesových tombol. Přiznal, že si uvědomuje, že 

půjde o velice nepopulární krok, ale vzhledem k tomu, že plesů v Trhových Svinech 

neustále přibývá a naše organizace v letošním roce vydala již 85 poukazů, to vidí jako 

další možnou úsporu. Navrhl, aby MO v roce 2016 věnovala na sportovní ples pouze 10 

ks poukazů (z původních 30), na ostatní plesy po 5 ks (z původních 10). 

V rámci diskuse k úsporným opatřením prohlásil rybniční hospodář, kterému se nelíbilo zejména 

omezení poukazů do plesových tombol, že hlavní důvod proč naše organizace má v posledních 

letech finanční problémy je, že některé naše chovné rybníky dlouhodobě propadají v produkci ryb. 

V tom že vidí hlavní problém. Jako prioritu, jak vyřešit naše finanční problémy označil zajištění 

nápravy na těchto rybnících a pak že se na schůzích nebudeme muset hádat o každou korunu. 

Finanční rezervy těchto rybníků odhadl zhruba na 200 – 300 tisíc Kč ročně.  

Dále dal předseda MO hlasovat o jednotlivých usneseních, k navrhovaným úsporným opatřením. O 

některých z nich se nehlasovalo, protože byly po dohodě výboru odloženy, nebo staženy.  

Návrh usnesení 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny ukládá patronům ČRS MO Trhové Sviny sestavit do příští 

výborové schůze tj. do 9. 3. 2015 návrh rozpočtu na rok 2015 na každý svěřený revír.   

NEHLASOVALO SE – STAŽENO Z PROGRAMU 

Výbor se dohodl, že na některé z podzimních schůzí nechá odhlasovat opatření, aby patroni 

vypracovali plán prací na svých rybnících, a to včetně odhadu nákladů na rok 2016. 

usnesení VS č. 192/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny ukládá pokladníkovi ČRS MO Trhové Sviny vést podrobnou 

evidenci veškerých nákladů pro každý revír zvlášť.  
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usnesení VS č. 193/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny ukládá patronům ČRS MO Trhové Sviny veškeré výdaje předem 

projednat na výborové schůzi, ve výjimečných případech, kdy nebude možné čekat do výborové 

schůze (např. havárie), každý takovýto výdaj si nechat alespoň telefonicky odsouhlasit 

minimálně 2 z těchto funkcionářů MO - předseda MO, jednatel MO, hospodář MO, ekonom MO, 

místopředseda MO, rybniční hospodář MO, předseda DK MO, nebo pokladník MO. 

usnesení VS č. 194/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje rozšíření prodeje ryb na hrázích lovených rybníků. 

Prodej ryb se uskuteční na každém výlovu, kde to umožní velikost rybí obsádky. V případě, že 

bude loven veřejnosti méně známí, či špatně dostupný rybník se prodej přesune na Brigádník. 

usnesení VS č. 195/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje znovuzavedení velikonočního prodeje ryb na náměstí 

v Trhových Svinech. Bude však podmíněn termínem předchozích prodejních výlovů. V případě, 

že poslední prodejní výlov proběhne bezprostředně před Velikonocemi, prodej na náměstí 

nebude realizován. 

Návrh usnesení  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje prodloužení vánočního prodeje ryb min. o 1 hodinu 

každý prodejní den. 

NEHLASOVALO SE – ODLOŽENO NA PODZIMNÍ SCHŮZE 

Tento bod bude projednán, až to bude aktuální, tzn. pravděpodobně na listopadové schůzi. 

Návrh usnesení (pivní chlazení) 

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje zakoupení pivního chlazení za cenu maximálně    

7 000 Kč a pověřuje předsedu MO realizací tohoto nákupu. 

NEHLASOVALO SE – STAŽENO Z PROGRAMU 

usnesení VS č. 196/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje omezení výdeje poukazů na odběr kaprů z podzimních 

výlovů pro rok 2016 na 5 ks poukazů na 1 akci a 10 ks poukazů na sportovní ples. 

 

6. Žádost p. J. V. o prominutí neodpracovaných brigádnických hodin  

Pan J. V., na výroční členské schůzi požádal, o prominutí neodpracovaných 

brigádnických hodin (aby je nemusel doplácet), a to vzhledem ke svému špatnému 

zdravotnímu stavu. Celkem se jednalo o 15 hodin. Na toto téma proběhla poměrně 

krátká diskuse, ze které vyplynuly 2 názory, a sice zda panu Vondrušovi tyto hodiny 

prominout, či nikoliv. 

usnesení VS č. 197/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje prominutí 15 hodin neodpracovaných brigád, v roce 

2014, panu Josefu Vondrušovi, s ohledem na jeho zdravotní stav a dřívější působení ve výboru 

ČRS MO Trhové Sviny a s tím spojený výkon funkce brigádnického referenta. 
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7. Kachny na rybníce Michalův 

Na své 13. Schůzi ze 14. 2. 2015 přijal výbor MO usnesení VS č. 180/2015, ve kterém 

zamítl vysazení kachen divokých v roce 2015 na rybník Michalův, z důvodu že myslivci 

dlouhodobě kachny málo krmí a ty potom užírají obilí rybí obsádce.  

Proti tomuto rozhodnutí se prostřednictvím předsedy MO ohradil patron rybníka 

Michalův, p. J. J. (na schůzi nepřítomen), podle kterého nebyly v roce 2014 s kachnami žádné 

problémy. Tvrdí, že byly krmeny řádně a rybářského obilí si téměř nevšímaly. Z tohoto důvodu, 

považuje rozhodnutí výboru o zákazu vysazení kachen v roce 2015, vůči myslivcům, za 

nespravedlivé a žádá výbor o znovu projednání tohoto bodu. S tímto názorem se ztotožnili i 

předseda a hospodář MO.  

usnesení VS č. 198/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny potvrzuje své usnesení č. 180/2015 a neschvaluje vysazení 

kachen divokých v roce 2015 na rybník Michalův. 

8. Přestupka – M. K. z MO Nové Hrady do MO Trhové Sviny  

K tomuto bodu proběhla poměrně rozsáhlá diskuse. Členové výboru, kteří si p. M. K. 

pamatují z dob, kdy býval členem ČRS MO Trhové Sviny, připomněli, že s ním byly problémy, 

co se týče plnění brigádnických hodin a také, že se v minulosti o naší organizaci vyjadřoval 

velice hanlivým způsobem. Předseda MO oponoval, že incidenty, o kterých se zde mluví, se 

staly před mnoha lety, kdy měl pan M. K. zřejmě jiné zájmy než pracovat pro rybáře. Dále 

podotkl, že se lidé mohou změnit a že se domnívá, že p. M. K. je velice zdatný rybář, který by 

mohl být MO prospěšný.  

usnesení VS č. 199/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny neschvaluje přijetí p. M. K. za člena ČRS MO Trhové Sviny. 

9. Žádosti o přijetí do ČRS MO Trhové Sviny  

Předseda MO obdržel žádosti 2 mládežníků, M. L. (narozeného 1997) a M. D. 

(narozeného 1997) o přijetí za Členy ČRS MO Trhové Sviny. Upozornil výbor, že se jedná o lidi, 

kteří nám dlouhodobě a pravidelně pomáhají na většině výlovů, aniž by za to požívali beneftů 

našich členů. Proto výboru MO navrhl krom přijetí, ještě prominutí zápisného a 1 povolenku na 

Brigádník zdarma.  

Výdejce povolenek oponoval, že povinnost zaplacení zápisného výbor kdysi ustanovil 

pro všechny nově příchozí členy, a proto že by na něm trval. S přijetím a případnou povolenkou 

na Brigádník zdarma (pokud na ni mají odpracované hodiny) souhlasí.  

usnesení VS č. 200/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje přijetí p. M. L., za člena ČRS MO Trhové Sviny. 

usnesení VS č. 201/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny nepromíjí p. M. L. zaplacení zápisného ve výši 790 Kč. 

usnesení VS č. 202/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny přiznává nárok p. M. L. na 1 povolenku k rybolovu na nádrž 

Brigádník v roce 2015 zdarma, jako odměnu za dlouhodobou práci ve prospěch ČRS MO 

Trhové Sviny. 
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usnesení VS č. 203/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje přijetí p. M. D., za člena ČRS MO Trhové Sviny. 

usnesení VS č. 204/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny nepromíjí p. M. D., zaplacení zápisného ve výši 790 Kč. 

usnesení VS č. 205/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny přiznává nárok p. M. D., na 1 povolenku k rybolovu na nádrž 

Brigádník v roce 2015 zdarma, jako odměnu za dlouhodobou práci ve prospěch ČRS MO 

Trhové Sviny. 

Návrh na přijetí dětí z kroužku za členy ČRS MO Trhové Sviny. 

Předseda MO podal výboru návrh na přijetí dětí, které ve školním roce 2014 - 2015 

navštěvují rybářský kroužek, za členy ČRS MO Trhové Sviny. Konkrétně se jednalo o celkem 7 

dětí, které vyjmenoval. 

usnesení VS č. 206/2015:  

Výbor ČRS MO Trhové Sviny schvaluje přijetí dětí, které ve školním roce 2014 - 2015 
navštěvují rybářský kroužek, za členy ČRS MO Trhové Sviny. Jmenovitě:  J. B. (narozena 
2007), P. A. (narozen 2004), S. D. (narozen 2005), S. M. (narozen 2006), S. H. (narozen 2007), 
Š. J. (narozen 2004) a Š. J. (narozen 2003). 

 

10. Kompenzace na vydru za období 1.10.2014 – 31.3.2015 

Předseda MO oznámil členům výboru, že už začíná zpracovávat materiály, pro 

kompenzaci škod způsobených vydrou říční, za období od 1. 10. 2014 – 31. 3. 2015, které musí 

podat na krajský úřad dne 31. 3. 2015. Poděkoval některým členům MO za spolupráci při 

dokumentaci výskytu vyder a hospodáře MO požádal o zpracování tabulek o hospodaření na 

jednotlivých rybnících, na něž se bude žádat. 

K TOMUTO BODU SE NESCHVALOVALO ŽÁDNÉ USNESENÍ 

 

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

Další body k projednání nebyly navrženy. 

 

 

 

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

osobních údajů. 

 


