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ZÁPIS  
ZE 17. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s, MO TRHOVÉ SVINY  

z 18. 5. 2015, od 18:00 hodin, v Restauraci Junior v Trhových Svinech 
________________________________________________________________ 

Přítomno 9 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ. 

Schůzi řídil předseda ČRS, z. s, MO Trhové Sviny, p. Čeněk Štojdl 

 

Program: 

1. Shrnutí 16. výborové sch ůze ze dne 8. 4. 2015 - kontrola zápisu 

2. Personální obsazení Brigádníku 

3. Pan J. Č. – vrácení 1300,- K č za povolenku na Brigádník. 

4. Upušt ěné rybníky – fotopast 

5. Možnost získání (nájem / koup ě) Bukvický rybník (2,0 ha). 

6. Dřevo pro MO 

7. Krmení – obilí 

8. Bouda na obilí – Pustý rybník 

9. Pan F. V. – schválení za člena rybá řské stráže 

10. Odevzdání starých razítek funkcioná řů. 

11. Závody  

- Hájení Brigádníku 

- Organizace 

- Rozpočet 

- Ceny 

12. Dotace na vydru – 33 120,- K č. 

13.  Hájení Hájku od 29. 6. 2015 – 5. 7. 2015 (min od 3. 7 – 5. 7) 

14. Další návrhy členů, diskuse 
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1. Shrnutí 15. výborové sch ůze ze dne 8. 3. 2015 - kontrola zápisu 

Předseda MO předčítal jednotlivá usnesení a informoval výbor o stavu jejich plnění.  Všechna usnesení 
z 15. Výborové schůze byla, nebo jsou průběžně plněna. 

K bodu 3, usnesení č. 224/2015 – dopln ění materiálu na výlovy , předseda MO informoval, že 
nákup prozatím nerealizoval, protože ve skladech MO objevil materiál, který dosud nebyl používán. Do 
podzimních výlovů 2015 je v plánu celková inventura skladů a doplnění materiálu se zrealizuje až na 
základě jejích výsledků. Dále přioměl nutnost označení nářadí používaného při výlovech reflexní barvou a 
pořadovými čísly. 

K bodu 7, usnesení č. 227, 228, 229/2015 - Usnesní pro zm ěnu rybá řského řádu JčÚS – 
předseda MO informoval, že přijatá usnesení byla řádně podána na JčÚS k projednání. 

 K bodu 9, usnesení č. 232/2015 - Neplacení nájemného za Hájek – předseda MO informoval, 
že celá věc byla s pronajímatelem urovnána. Jednorázově mu bylo vyplaceno 6 000,- Kč, přičemž 
každé další nájemné, splatné vždy nejpozději do 31. 12., příslušného roku mu bude hrazeno 
převodem na účet. 

 K bodu 11, usnesení č. 233/2015 - Neplacení členského p říspěvku, či nevyzvednutí známky 
v řádném termínu – předseda MO informoval, že usnesení bude vydáno jako směrnice MO, 
7.0/2015. 

usnesení VS č. 237/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení z 15. výborové schůze 
ze dne 9. 3. 2015. 
 

2. Personální obsazení Brigádníku 

Na schůzi byl pozván pan J. D., aby se konečně vysvětlilo, jeho ukončení patronátu na 
rybníce Brigádník. Jelikož se na schůzi nedostavil, bylo toto jednání odloženo. 
Předseda pouze opakovaně dementoval jeho interpretaci, že ho z patronátu na 
Brigádníku propustil a podal návrh usnesení o možnosti jeho okamžitého návratu do 
funkce patrona, které výbor MO schválil. 

usnesení VS č. 238/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí, aby se Jan Děkan neprodleně vrátil do funkce 
patrona na nádrž Brigádník, bude-li mít o tuto funkci zájem. 
 

Patron Brigádníku pan J. K. požádal výbor MO, o přiřazení dalšího člena, protože 
údržbu rybníka ve stávajícím složení už nezvládají. Konkrétně projevil zájem o pana L. 
Š., se kterým se na tomto již předběžně domlouval. Tuto změnu předem souhlasil (byď 
nerad) i s patron náhonu, pan Z. Č., u kterého byl pan Š. přiřazen doposud.  

usnesení VS č. 239/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí, s přeřazením pana L. Š. z Náhonu na nádrž 
Brigádník, kde bude plnit svůj roční pracovní příspěvek. 
 

3. Pan J. Č.– vrácení 1300,- K č za povolenku na Brigádník. 

Pan J. Č. byl pozván na výborovou schůzi, aby mu mohla být vrácena částka 1 300,- 
Kč, za povolenku na Brigádník, kterou zaplatil, přestože na její vydání měl, dle směrnice 
4.0-2015, nárok zdarma. Jelikož šlo pouze o vykonání již schváleného usnesení, nebylo 
k tomuto bodu nutné schvalovat usnesení další.      -       Bez usnesení 
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4. Upušt ěné rybníky – fotopast 

Předseda MO informoval o škodách, které v poslední době působí neznámý pachatel, na 
rybnících a rybochovných zařízeních v péči MO Trhové Sviny.  

4. 5 - Jezírko  - vytrhané dluže v bezpečnostním přelivu - pokles hladiny cca o 15cm. 

6. 5  – Jezírko  – vytrhané dluže v bezpečnostním přelivu + zmizel zámek na kbelu a 
vytrhané dluže - pokles hladiny cca o dalších 20cm. 

13. 5 – Náhon, Velký, Dymá ček – vytrhané dluže na rozdělovači Náhonu, zastavený 
přítok do Velkého rybníka, zbořená nově vytarasená kamenná hráz mezi Dymáčkem 
a Velkým, odstraněná zátka bezpečnostního přepadu Dymáčku. Kombinací těchto 
škod došlo k poklesu hladiny rybníků Dymáček a Velký o 15 – 20 cm. 

14. 5. – Hamerský  – vytrhané dluže ze kbelu – pokles hladiny cca o 20 cm. 

18. 5 – Velký  – Vytrhané dluže pod vývařištěm Velkého rybníka – čímž došlo 
k odkrytí historického dřevěného potrubí, ze16. století, což ho velice poškozuje.  

19. 5 – Stáňův – pokus o vloupání se do kbelu, odcizen z něho horní plechový kryt. 

23. 5 (pozdě večer) – Náhon, Nový, Hamerský – zahrazeno koryto mírně 
rozvodněného Svinenského potoka, násilně otevřeno stavidlo do Náhonu. Většina 
vody z potoka odkloněna do náhonu. Na rybníce Nový byly vytrhány dluže bočních 
vstřiků z náhonu a dluže z bezpečnostního přepadu, čímž se Nový rybník stal silně 
průtočný. Naopak Hamerský rybník zůstal uzavřen, takže namohl čelit náporu 
velkého množství vody z Nového rybníka, následkem čehož přetekl. 

Předseda MO upozornil, že je zapotřebí zvýšit dohled nad našimi rybníky a v rámci 
možností je zabezpečit proti manipulaci s vodou nepovolanými osobami. O celé věci byla 
již informována Správa majetku města, městská policie i starosta města. 

Dále předseda MO navrhl podat trestní oznámení na neznámého pachatele, aby se touto 
věcí musela zabývat i policie ČR. 

Jako další opatření navrhl pořízení kvalitní fotopasti s GSM bránou, která ihned po 
vyfocení pošle email či MMS na vybraná tel. čísla či emailové adresy, takže ihned vidíte, 
co se právě na rybníce děje. Cena takovéto fotopasti je cca 8 000 Kč.,+ SIM karta stejná 
jako do mobilu. Umístění fotopasti je možno kdykoliv měnit a střídat na všechny rybníky, 
kde často vzniká škoda, ať už poškozováním majetku, či pytlačením.  

usnesení VS č. 240/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny ukládá patronům zabezpečit svěřené rybníky proti 
neoprávněné manipulaci s vodou nepovolanými osobami. 

usnesení VS č. 241/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny ukládá patronům a rybářské stráži zintenzivnit kontroly a 
zvýšit dohled nad rybníky v péči ČRS, z. s., MO Trhové Sviny.  
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usnesení VS č. 242/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny souhlasí s podáním trestního oznámení na neznámého 
pachatele pro poškozování cizí věci a neoprávněné nakládání s vodami. 

 usnesení VS č. 243/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny souhlasí se zakoupením propasti Acorn  s GSM modulem, za 
cenu do 8000 Kč a pověřuje předsedu MO jejím nákupem. 

5. Možnost získání (nájem / koup ě) Bukvický rybník (2,0 ha)  

Předseda MO výboru sdělil, že se naskytla možnost koupit či pronajmout rybník pod 
Bukvicí (zatopená plocha 2,0 ha). Jednání s majiteli o cenách a podmínkách prozatím 
neproběhlo, takže tyto informace nemá. Výbor by se měl v tuto chvíli pouze 
rozhodnout, zda bychom o tento rybník vůbec měli zájem a za jakých podmínek. 

 usnesení VS č. 244/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny nesouhlasí se záměrem o  pronajmutí rybníka pod 
Bukvicí.  

usnesení VS č. 245/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny nesouhlasí se záměrem koupě  rybníka pod Bukvicí. 

usnesení VS č. 246/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny souhlasí se záměrem udělat z rybníka pod Bukvicí 
sportovní rybářský revír v péči MO Trhové Sviny, za předpokladu, že jeho uživatelem by byl 
JčÚS, a pověřuje předsedu MO projednáním tohoto návrhu s JčÚS. 

6. Dřevo pro MO  

Dle požadavků rybničního hospodáře, a dalších patronů MO, bude zapotřebí koupit 
stavební dřevo v tomto rozsahu: 
 

Hranoly  
12cm x 12cm x 5m –   4 ks 
12cm x 12cm x 4m – 16 ks 
 
  Prkna 
Tl. 4 cm x 3m   - 0,5 m3 
Tl. 3 cm x 3m   - 0,5 m3 
Tl. 2,5cm x 3m  - 2,5 m3 
 
O cenách nemáme v tuto chvíli absolutně žádný přehled, poptáme u několika firem 
v regionu a vybereme nejlevnější nabídku. 
 

usnesení VS č. 247/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny souhlasí s nákupem stavebního dřeva v požadovaném rozsahu. 
Ukládá předsedovi MO poptat několik dodavatelů v regionu a materiál objednat u toho 
nejlevnějšího.  
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7. Krmení – obilí 

Jednatel MO informoval, že jarní závozy obilí, ze sila v Trhových Svinech probíhají dle 
potřeby, za cenu dohodnutou s ředitelem ZS Dynín, tj., 484,- Kč, / 1q tritikále, včetně 
dopravy a DPH.  

Bez usnesení  

8. Bouda na obilí – Pustý rybník  

Předseda MO informoval výbor, že se naskytla se možnost koupit boudu (nástavba V3S), 
za 8 000 Kč. Bouda stojí na Rejtech a je ve velmi dobrém stavu. Měla by být umístěna 
rybník Pustý, na skladování obilí. 

Jelikož majitel na její prodej chvátal, nebylo možné čekat až na dnešní schůzi tak 
předběžně tento nákup schválila většina členů výboru, telefonicky.  

Bouda bude převezena nejprve na Brigádník, kde si členové z Pustého rybníka upraví 
podle potřeby, (na Pustým není el. proud) a poté bude převezena na Pustý. 

Jednalo se o výhodnou koupi, jelikož kdybychom měli jakoukoliv boudu stavět, vyjde nás 
podstatně dráž. 

 usnesení VS č. 248/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny souhlasí s koupí boudy (nástavby V3S) od pana P. Č. 
z Rejt a pověřuje předsedu a jednatele MO podpisem kupní smlouvy. 

9. Pan F. V. – schválení za člena rybá řské stráže 

Pan F. V. by měl zájem stát se členem rybářské stráže. K tomu je v první řadě nutné, 
schválení výborem MO. 

usnesení VS č. 246/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny schvaluje  pana F. V. za člena rybářské stráže a pověřuje 
vedoucího, rybářské stráže, příp. předsedu MO k jednání s JčÚS o zajištění zkoušek.  

10. Odevzdání starých razítek funkcioná řů.  

Z důvodu změny právní formy ČRS z občanského sdružení na zapsaný spolek bylo 
nutné vyměnit razítka funkcionářům organizace. Funkcionáři MO, odevzdalo stará 
razítka, oproti protokolu.  

Bez usnesení 

11. Závody  

Předseda MO, jakožto hlavní organizátor rybářských závodů informoval o plánovaném 
průběhu a rozpočtu závodů závodů. Dále navrhl hájení Brigádníku od pondělí 18. 5, 
do neděle 24. 5 (včetně), a ještě jednu změnu pravidel, inspirovanou závody 
v Ledenicích. Povolit i vnadění mimo krmítka a započítávat všechny ulovené ryby 
systémem – ušlechtilá ryba 1 cm = 1 bod, plevelná ryba 1 ks = 1 bod.  
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Proti organizaci závodu, rozpočtu a hájení Brigádníku neměl výbor MO námitek, co se 
týče změny pravidel, většina výboru argumentovala, že už je to změna příliš na 
poslední chvíli a na plakátech jsou již zveřejněna pravidla jiná a že by bylo lépe pro 
letošní ročník už pravidla neměnit a uvažovat o tom až pro ročník příští. 

To předseda uznal a změnu pravidel stáhl b programu jednání.  

usnesení VS č. 247/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o rybářských závodech 2015.  

usnesení VS č. 248/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny schvaluje hájení rybníku Brigádník od pondělí 18. 5, do 
neděle 24. 5 (včetně). 

12. Dotace na vydru  

Předseda MO informoval, že za období od 1. 10. 2014 – 31. 3. 2015 nám byla 
přiznána náhrada škody za vydru říční ve výši 33 120,- Kč. Je to asi o 5 000Kč méně 
než v loňském roce, ale s tím jsme počítali. Komorovali jsme méně rybníků. S těmito 
penězi můžeme počítat zhruba v srpnu 2015. 

usnesení VS č. 249/2015:  

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informaci o kompenzaci škod 
způsobených vydrou říční za období od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015 stanovenou nadačním 
fondem pro vydru, ve výši 33 120,- Kč.  

13.  Hájení Hájku od 29. 6. 2015 – 5. 7. 2015 (min od 3. 7 – 5. 7)  

Předseda MO pořádal výbor, o hájení revíru Hájek, v období od pondělí, 29. 6. 2015 
do neděle 5. 7. 2015 (včetně) z důvodu pořádání akce pro děti – „Letní soustředění 
pro rybáře školou povinné“.  

Na to hospodář MO řekl, že to není v naší pravomoci, jelikož Hájek je vložen do 
společného hospodaření JčÚS, a proto o tom musí rozhodnout výbor JčÚS. Tento 
argument předseda MO uznal a návrh usnesení stáhl z programu jednání s tím, že se 
s tímto požadavkem obrátí na výbor JčÚS. 

14. Dalšínávrhy členů, diskuse 

a) Hlavní řidič informoval o závadě na Avii, kde odešel starter a nutnosti okamžitého 
servisu. Navrhl několik možných variant opravy. Cenu opravy odhadl cca do 
10 000,- Kč.  

Výbor MO se shodl na nutnosti okamžité opravy Avie, s tím že způsob, jakým bude 
opravena, ponechává na uvážení hlavního řidiče, aby sám posoudil co bude pro 
MO nejvýhodnější. 
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usnesení VS č. 250/2015:  

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informaci o poruše Avie a 
ukládá hlavnímu řidiči zajištění opravy. 

b) Místopředseda MO podal návrh, aby bylo i členům MO, kteří si zapůjčí klubovnu na 
Brigádníku účtováno symbolické nájemné, ve výši 200,- Kč, na kompenzaci 
spotřebované el. energie.  

Část výboru s tímto návrhem souhlasila, část ne, s tím že si klubovnu zapůjčují 
především pracovně aktivní členové MO, kteří organizaci svou prací vydělají 
mnohonásobně více, a že zapůjčení klubovny zdarma by měl být jakýsi benefit pro 
tyto členy.  

Předseda MO tedy na základě návrhu místopředsedy sestavil a přednesl návrh 
usnesení o kterém výbor hlasoval.  

usnesení VS č. 251/2015:  

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí se zavedením půjčovného ve výši 
200,- Kč, za pronájem klubovny na Brigádníku pro členy ČRS, z. s., MO Trhové 
Sviny.  

c) Patron na rybníce Pustý znovu upozorňoval výbor na problémy s příjezdovou 
cestou k rybníku a na neustále se opakující dohady s panem P., při průjezdu přes 
louku, kterou údajně seče. Poukázal na dezolátní stav původní příjezdové cesty, 
přes kterou není možné přejet osobním autem a požádal výbor o zahájení jednání 
s městem Trhové Sviny o opravě této cesty.  

usnesení VS č. 252/2015:  

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá předsedovi MO jednat s městem Trhové 
Sviny o opravě původní cesty na rybník Pustý v k. ú. Bukvice.  

d) Rybniční hospodář poukázal na nutnost navézt kámen a štěrk rybníky Pustý a 
Wágnerův.  

Výbor MO tuto potřebu uznal, nicméně uložil rybničnímu hospodáři nejprve jednat 
s městem Trhové Sviny, jakožto majitelem uvedených rybníků, zda by tento závoz 
kamene nezajistilo, případně se na něm alespoň finančně podílelo. 

 

 

 

 

 

 


