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ZÁPIS  
Z 18. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s, MO TRHOVÉ SVINY  

z 18. 6. 2015, od 18:00 hodin, v Restauraci Junior v Trhových Svinech 
________________________________________________________________ 

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

Přítomní patroni: 
Trník, Pustý, Březský, Brigádník 
 

Přítomní členové MO: 
2 členové 
 
 

Schůzi řídil předseda ČRS, z. s, MO Trhové Sviny 
 

 

 

 

 

Program: 

1. Shrnutí 17. výborové schůze ze dne 18. 5. 2015 - kontrola zápisu 

2. Letní soustředění pro rybáře školou povinné – žádost o příspěvek na akci - 2 500,- Kč 

3. Oprava brlenky na Brigádníku – nové fošny 

4. Závody – vyhodnocení – předání pokladny 

5. Naplánování letních výborových schůzí 

6. Dvoudenní zájezd na Jižní Moravu s Ledenickými rybáři 

7. Cesta na rybník Pustý 

8. Výměna klíčů od klubovny na Brigádníku 

9. Požadavky na materiál – opravy rybníků 

10. Nákup rychleného candáta 

11. Nákup amura 

12. Ukázka fotek pořízených fotopastí 

 

1. Shrnutí 17. výborové schůze ze dne 18. 6. 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. 

1. Shrnutí 17. výborové schůze ze dne 18. 5. 2015 - kontrola zápisu 

usnesení VS č. 238/2015:   

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 

usnesení VS č. 238/2015:   

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

Zatím nikdo o reakci či postoji pana  J. D. k tomuto usnesení neinformoval. 
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usnesení VS č. 239/2015:   

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

 Pan L. Š. se již zapojil do prací na Brigádníku 
 

3. Pan J. Č. – vrácení 1300 za povolenku na Brigádník. 

   Bez usnesení  
Peníze byly panu Č. vyplaceny. 

4. Upuštěné rybníky – fotopast 

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.  

Kontroly na rybnících probíhají. 
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. 

Trestní oznámení bylo podáno. 
 usnesení VS č. 243/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny souhlasí se zakoupením propasti Acorn 6210MG  za cenu do 8000 Kč a 
pověřuje předsedu MO jejím nákupem. 

Byla pořízena fotopast Acron 5310 MG premium za 8400 Kč. Součástí balení (tedy v ceně) 
však byla16 GB paměťová kata, kovový kryt fotopasti proti poškození a odcizení a 8 ks 
baterií (dohromady v hodnotě 1700,- Kč). 
 
Dále bylo nutné k fotopasti pořídit SIM kartu (do které jsem dobil kredit 400,- Kč, + litiové 
baterie s extrémně dlouhou životností za 556,- Kč.  
Provoz fotopasti nás stojí 99,- Kč / měsíčně (kredit). 
 

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

 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. 

Ing. Štěpán s majiteli stále vyjednává o podmínkách, prozatím ale nedošlo k dohodě. 
Majitelé si požadují nájemné 12 000 Kč /ha nebo prodej rybníka za 20 miliónů korun, což 
je pochopitelně pro JčÚS neakceptovatelné. 
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6. Dřevo pro MO  

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.  

Dřevo bylo objednáno a již dodáno pilou Hamr ze Římova, za cenu 23 223,29,- Kč, včetně 
DPH, (viz. příloha č.1). Oproti původní nabídce na 21 620,6,- Kč (viz. příloha č. 2), bylo 
s našim souhlasem dodáno o 0,5m3 prken více. Dřevo bylo uskladněno na sádkách na 
Valše. 
 

7. Krmení – obilí 

Bez usnesení  

Závozy krmení probíhají dle potřeby, za dohodnutých podmínek 484,- Kč/q tritikále, 
včetně dopravy, nafoukání a DPH. 

 
8. Bouda na obilí – Pustý rybník  

 usnesení VS č. 248/2015:  

Výbor ČRS, z. s.,  MO Trhové Sviny souhlasí s koupí boudy (nástavby V3S)za 8000,- Kč  z Rejt a pověřuje 
předsedu a jednatele MO podpisem kupní smlouvy. 

Bouda byla koupena za schválenou cenu 8000,- Kč, a prozatím převezena na Brigádník, 
kde si ji členové rybníku Pustý upraví dle potřeby a poté bude převezena na Pustý rybník. 
Kupní smlouva (viz. příloha č. 3) bude předána ekonomovi MO, aby ji zahrnul do 
účetnictví. 

 
1. Pan F. V. ml. – schválení za člena rybářské stráže 

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.  

Ing. Kepr z JčÚS byl informován, panu F. V. pošle pozvánku ke zkouškám.  
Předpokládaný termín zkoušek – září 2015. 

9. Odevzdání starých razítek funkcionářů.  

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 - Odevzdání starých razítek proběhlo, oproti protokolu.  

10. Závody  

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). 

Závody proběhly, detaily budou projednány jako samostatný bod dnešní schůze. 
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11. Dotace na vydru  

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.  

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

Staženo z programu jednání - Bez usnesení 

O hájení Hájku a umožnění této akce byl požádán výbor JčÚS, který akci schválil, hájení 
celého revíru však nikoliv. Organizátoři akce si mohou vyhradit po dobu trvání akce 100 
m břehu. 
 

13. Dalšínávrhy členů, diskuse 

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. 

Avie je zprovozněná, o detailech opravy informoval hlavní řidič, oprava stála 10 566 Kč. 
 

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.  

Zapůjčování boudy se i nadále řídí schválenou směrnicí 5.0 / 2015. 
 

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.  

O projednání možnosti opravy cesty s městem TS, byl požádán místopředseda MO. 
Problém je že cesta není v majetku města TS a proto jí opravit nemůže. O tomto bodu bylo 
dnes znovu jednáno, jako bod č. 7 
 

1. Shrnutí 17. výborové schůze ze dne 18. 5. 2015 - kontrola zápisu 

usnesení VS č. 253/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení ze 17. výborové 
schůze ze dne 18. 3. 2015. 
 

2. Letní soustředění pro rybáře školou povinné – žádost o koupi cen za 2 500,- Kč 

Předseda MO informoval výbor o připravovaném letním rybářském soustředění, 
které pořádá pro děti ZŠ, na rybníce Hájek, od čtvrtka 2. 7 do neděle 5. 7. Přihlášeno je 
12 dětí. Cena soustředění byla 500,- Kč. Celkem tedy vybráno 6 000,- Kč, za což budou 
nakoupeny především potraviny a režijní materiál potřebný k provozu tábora.  

Dále předseda MO požádal výbor o schválení příspěvku na tuto akci, ve výši 
2496,- Kč, za kterou by rád ještě nakoupil nějaké rybářské potřeby, jako ceny na 
celotáborové vyhodnocení (rybařina, hry, soutěže), na které z rozpočtu vybraného od 
dětí již nezbývá.  
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usnesení VS č. 254/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje zafinancování cen, na sportovní akci pro 
děti „Letní soustředění pro rybáře školou povinné“ v celkové hodnotě 2496,- Kč, a 
pověřuje předsedu MO jeho realizací. 
 

3. Oprava brlenky na Brigádníku – nové fošny 

Předseda MO informoval výbor o havarijní situaci, na Brigádníku, kde začaly 
protékat fošny v brlení tak, že je už nebylo možné zatěsnit. Situaci bylo nutné vyřešit 
okamžitě, a tak na základě telefonického souhlasu 2 členů výboru, byly u f. Nemrava 
pořízeny nové fošny, které byly hned druhý den nainstalovány na Brigádník. Nebylo 
možné ztrácet čas nějakým hledáním nejlevnější ceny, protože reálně hrozilo, že 
Brigádník během pár dní zteče. Materiál vyšel na 4 308,- Kč (viz příloha č. 5).  

usnesení VS č. 255/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje opravu brlenky na Brigádníku, za cenu 
4 308,- Kč. 
 

4. Závody – vyhodnocení – předání pokladny  

K organizaci závodů předseda MO poděkoval všem členům, kteří se na nich 
podíleli. Organizačně jsme je zvládli na výbornou, bez jediného problému. Vše proběhlo 
přesně podle plánu. 

Bohužel nevyšlo počasí, kterému předseda přisoudil i rekordně nízkou účast a 
tím i špatný hospodářský výsledek letošních závodů.  

Závodů se zúčastnilo celkem 59 mužů, 14 žen a 40 dětí. Na startovném se 
vybralo 19 200,- Kč. Započítáme-li do příjmů závodů i dotaci z města TS ve výši 2000,- 
Kč, kterou jsme dostali na celoroční činnost organizace s dětmi a mládeží, pak celková 
ztráta z letošních závodů činí - 8 848,- Kč. 

Pro příští rok by asi bylo vhodné ponížit ceny zhruba o 5 000,- Kč, abychom se přiblížili 
vyrovnanému rozpočtu. 

Dále předseda MO předal pokladníkovi MO pokladnu se startovným s částkou 17 200 
Kč. 

usnesení VS č. 255/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o vyhodnocení rybářských 
závodů na Brigádníku 2015. 
 
usnesení VS č. 255/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje předložené vyúčtování závodů 2015 a 
předání pokladny s hotovostí 17 200,- Kč bez námitek. 
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5. Výborové schůze – červenec, srpen a září – naplánování termínů.  

Předseda Mo navrhl termíny letních výborových schůzí a výbor je schválil. 

usnesení VS č. 256/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje termíny letních výborových schůzí takto: 
 
19. výborová schůze, pondělí 13. 7. 2015, od 18:00 hodin, na Brigádníku 
 
20. výborová schůze, pondělí 24. 8. 2015, od 18:00 hodin, na Brigádníku 
 
21. výborová schůze, pondělí 21. 9. 2015, od 18:00 hodin, v restauraci Junior 
 

6. Dvoudenní zájezd na Jižní Moravu s Ledenickými rybáři  

Předseda MO informoval o dvoudenním zájezdu na Jižní Moravu, na který nás 
zvou kolegové z MO Ledenice. Zájezd by se měl uskutečnit v pátek 25. 9. 2015, odjezd 
cca ve 12:00. Přespání na Moravě (1 noc), návrat v sobotu 26. 9. ve večerních 
hodinách. Předpokládaná cena zájezdu cca 1 000,- Kč na osobu + konzumace. 
Ledeničtí by autobus a ubytování zajistili. 

Dále požádal přítomné členy, aby o této akci informovali i naše další kolegy, aby 
se nejpozději do srpnové schůze rozhodli, zda se tohoto zájezdu zůčastní, či nikoliv. 

  - Bez usnesení   

7. Cesta na rybník Pustý  

Na základě neustále se opakujících sporů, ohledně přístupu na rybník, mezi 
panem P. a členy MO, zodpovědných za rybník Pustý, požádal patron tohoto rybníka 
výbor o řešení příjezdové cesty. Původní návrh byl požádat město Trhové Sviny o 
opravu stávající příjezdové cesty, která je v současné době natolik poškozená, že ji 
nelze využívat. Bohužel bylo zjištěno, že stávající cesta není nikde evidována jako 
cesta a navíc vede po soukromých pozemcích, nikoliv městských, takže s ní město 
nemůže nic dělat. Jako první krok město doporučilo rybářům, zkusit se dohodnou s f. 
Agro a průjezdu přes jejich pozemek v nutném rozsahu. V případě, že tato dohoda 
nebude možná, pokusí se město Trhové Sviny obnovit již zaniklou příjezdovou cestu po 
svých pozemcích (viz příloha č. 6 a 7).  

usnesení VS č. 257/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí  informace o příjezdové cestě na 
rybník Pustý a ukládá předsedovi MO zahájit jednání s firmou Agro o možnosti průjezdu 
přes jejich louku. 
 

8. Výměna klíčů od klubovny na Brigádníku  

Správce klubovny na Brigádníku, pan F. P. informoval výbor o výměně zámku 
klubovny. Důvodem byla absolutní ztráta přehledu o tom, kolik klíčů od klubovny mezi 
lidmi koluje a kdo je má.  
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usnesení VS č. 258/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí  informace o výměně zámku na 
klubovně na Brigádníku a nové klíče přiděluje pouze těmto členům: 
 
Předseda MO,  jednatel MO,  patron Brigádníku  a  správce klubovny . 

 
9. Požadavky na materiál – opravy rybníků 

Rybniční hospodář informoval výbor MO o nutnosti oprav na rybnících a podal 
požadavek na potřebný materiál. 

usnesení VS č. 259/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s opravou a rozšířením hráze rybníka 
Wágnerův a pověřuje rybničního hospodáře jejím zajištěním. Zároveň rybničnímu 
hospodáři ukládá pokusit se zajistit potřebný materiál na opravu od města Trhové Sviny. 
 
usnesení VS č. 260/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s výměnou kbelu na rybníce Hamerský  
v roce 2016 a ukládá rybničnímu hospodáři podat požadavek na odbor správy  majetku 
města Trhové Sviny.  
 

10. Nákup rychleného candáta  

Předseda MO informoval výbor o vysazení 5 000 ks rychleného candáta, do 
rybníka Velký. Tuto násadu pro nás zajistil Výbor JčÚS, za 6 000 Kč od pana Zdeňka 
Hodiánka z Hluboká nad Vltavou. Candát nebyl v dobré fyzické kondici, zhruba 1/3 ryb 
nepřežila ani transport.  

usnesení VS č. 261/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informaci o nákupu 5000 ks 
rychleného candáta za 6000,- Kč, a jeho následné vysazení do rybníka Velký. 

11.  Nákup amura  

Rybniční hospodář informoval výbor MO o masivním rozšíření vodního rostlinstva 
na rybníce Trník. Navrhl nákup cca 1 q amura bílého o průměrné hmotnosti 0,5 kg, aby 
tyto traviny spásl a rybník tak vyčistil. Navrhl, že nákup této násady by bylo možné 
realizovat od rybářství Nové Hrady.  

usnesení VS č. 262/2015:   

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s nákupem 1 q amura bílého, o průměrné 
hmotnosti 0,5 kg, od rybářství Nové Hrady a pověřuje rybničního hospodáře jeho 
realizací a následným vysazením do rybníku Trník. 
 

12. Fotopast – fotky  

Pro informaci přinesl předseda MO ukázat ostatním členům výboru několik prvních 
fotek pořízených fotopastí, aby si udělali představu o její kvalitě. 

 - Bez usnesení. 

Tento zveřejněný zápis byl anonymizován, z důvodu případné kolize se zákonem na ochranu osobních údajů.  
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Příloha č. 1                                                                          Příloha č. 2 

     
 
Příloha č. 3                                                                     Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha č. 6                                                                  Příloha č. 7 

  
 


