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USNESENÍ 
Z 24. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s., MO TRHOVÉ SVINY 

ze 14. 12. 2015 v restauraci Junior v Trhových Svinech 
 

Přítomno 7 z 11 členů výboru MO – VÝBOR JE USNÁŠENÍSCHOPNÝ.  
 

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

 
 

Program: 
 

1. Shrnutí 22. a 23. výborové schůze - kontrola usnesení 

2. Vánoční prodej  

– dolazení podmínek prodeje 

– kontrola a zajištění potřebné dokumentace 

– odměna baštýřům – 2 kapry 

3. Nové rybníky – současný stav 

4. Rekonstrukce klubovny na Brigádníku  

5. Uzavření brigádnických hodin za rok 2015 

6. Diskuse 

- Výlet do Prahy na výstavu „For Fishing“ 

- Info z výlovu Bechyně 

- Předání darů panu M. B. 

- Poukazy na kapra do plesových tombol v roce 2016 

 

7. Závěr 
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1. Shrnutí 22. a 23. výborové schůze - kontrola usnesení 

usnesení VS č. 324/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení z 22. a 23. výborové 

schůze. 

 

2. Vánoční prodej  

– dolazení podmínek prodeje 

– kontrola a zajištění potřebné dokumentace  

usnesení VS č. 325/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá jednateli MO zajistit veterinární prohlídku ryb 

a potvrzení o jejím provedení.  

 

 

 

usnesení VS č. 326/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá předsedovi MO ohlásit prodej SVS,  zajistit 

potvrzení o ohlášení prodeje, aktuální veterinární podmínky pro vánoční prodej ryb 2015, 

potvrzení o proškolení personálu, tržní řád města Trhové Sviny a mapku prodejního místa. 

 

usnesení VS č. 327/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá hlavnímu řidiči MO zajistit od rybářství Nové 

Hrady doklad o posledním sádkování ryb pro vánoční prodej 2015. 

 

usnesení VS č. 328/2015: 

- Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá výdejci povolenek MO ohlásit městské 

policii závor veřejného prostranství. 

usnesení VS č. 329/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nesouhlasí s výdejem 2 ks kapra, každému patronovi 

ČRS MO Trhové Sviny, během vánočního prodeje ryb v roce 2015. 

 

3. Nové rybníky – současný stav    

usnesení VS č. 330/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o současném stavu jednání 

o pronájmu nových rybníků. 

 

usnesení VS č. 331/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí se změnou návrhu pachtovní smlouvy na nový 

rybník, dle předložených požadavků majitelů, pověřuje předsedu MO jejich provedením. 
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4. Rekonstrukce klubovny na Brigádníku  

usnesení VS č. 332/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o současném stavu řízení 

ohledně rekonstrukce klubovny, zejména o jejím připojení k vodovodnímu a kanalizačnímu 

řádu. 

 

5. Uzavření brigádnických hodin za rok 2015  

usnesení VS č. 333/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá všem patronům, aby nejpozději do 31. 12. 2015 

dodali předsedovi MO sumáře odpracovaných hodin na svěřených revírech, za rok 2015.  

 

6. Diskuse 

- Výlet do Prahy na výstavu „For Fishing“ 

Bez usnesení 

- Info z výlovu Bechyně  

Bez usnesení 

- Předání darů panu M. B. 

Bez usnesení 

- Krádež dárkového koše na dolovné  

usnesení VS č. 333/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá správci klubovny, aby vyměnil zámek klubovny 

za bezpečnostní, klíče předal členům, kterým byli přiděleny na základě usnesení z 18. 

výborové schůze, VS č. 258/2015, dne 18. 6. 2015 a zbývající klíče, příp. kartu od 

bezpečnostního zámku odevzdal jednateli MO.  

- Výdej ryb na poukázky během vánočního prodeje  

usnesení VS č. 333/2015: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny zakazuje bezplatný výdej ryb na plesové poukázky 

během vánočního prodeje. 

 

7. Závěr 


