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ZÁPIS 
Z 25. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s., MO TRHOVÉ SVINY 

z 11. 1. 2016 v restauraci Junior v Trhových Svinech 
 
 

 

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

Schůzi zahájil a vedl předseda ČRS, z. s., MO Trhové Sviny 
 

 

Program: 

1. Shrnutí 24. výborové schůze - kontrola usnesení 

2. Žaloba Římskokatolické církve o navrácení Brigádníku 

3. Nové rybníky – současný stav – podpis pachtovní smlouvy 

4. Výroční členská schůze 2016 – program, zprávy 

5. Rekonstrukce klubovny na Brigádníku – současný stav 

6. Uzavření brigádnických hodin za rok 2015 

7. Zaevidování nových členů do IS LIPAN 

8. Zařazení členů na revíry 

9. Pacht s církví na Hájku 

10. Výborové schůze – jaro 2016 (termíny) 

11. Způsob platby za povolenky 

12. Opravy rybníků v roce hrazené městem v roce 2016 

13. Rybářské závody – termín  

14. Formuláře JčÚV 

15. Diskuse 

- Dobíjení fotopasti 

16. Závěr 

 

 

1. Shrnutí 24. výborové schůze - kontrola usnesení 

Předseda MO předčítal jednotlivá usnesení z minulé a předminulé schůze a informoval o 
stavu jejich plnění.  
 
Všechna usnesení z minulé schůze byla splněna, nebo je jejich dořešení zařazeno do 
programu jednání dnešní schůze 

 

usnesení VS č. 334/2016: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení z 24. výborové 

schůze. 
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2. Žaloba Římskokatolické církve o navrácení Brigádníku  

Předseda informoval výbor, že se Římsko-katolická církev začala domáhat soudní cestou 

navrácení Brigádníku, který je v současné době, majetkem naší MO. Žaloba byla již 

podána. Tři právníci, které jsme v této věci poprosili o právní názor, se v podstatě shodli na 

4 zásadních věcech. 

1. S největší pravděpodobností soud potvrdí, že Brigádník na nás byl převeden v rozporu 

s § 29 zákona o půdě, a že takový převod bude prohlášen za neplatný od samého 

počátku. 

2. Nepřevádějí se pozemky, na nichž se nacházejí stavby a pozemky s nimi související. 

Tzn., státem by měla být církvi vyplacena finanční náhrada a my bychom posléze museli 

se státem znovu jednat o opakovaném převodu na nás. 

3. Namítnout držbu v dobré víře po dobu delší jak 10 let, péči o pozemky, jejich zhodnocení 

atd… judikát toto připouští. 

4. Dohodnout se přímo s církví na mimosoudním vyrovnání. 

usnesení VS č. 335/2016: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o žalobě podané 

Římskokatolickou církví na ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ohledně vrácení rybníku 

Brigádník, příp. pozemků pod ním. 

 
 

3. Nové rybníky – současný stav – podpis pachtovní smlouvy  

Předseda MO oznámil výboru, že je zpracována finální verze pachtovní smlouvy na 

rybník Šejkovec, v k. ú. Dvorec u Třebče. Podmínky odpovídají těm, které schválil 

výbor na své 23. schůzi, 18. 11. 2015, a se kterými souhlasí i propachtovatelé. 

Konečnou podobu smlouvy znovu předložil výboru ke schválení a následně ji spolu 

s jednatelem MO podepsali.  

usnesení VS č. 337/2016: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje pachtovní smlouvu na rybník Šejkovec, 

v k. ú., Dvorec u Třebče a pověřuje předsedu a jednatele MO jejím podpisem. 

 

4. Výroční členská schůze 2016 – program, zprávy, delegáti  

Předseda MO předložil výboru ke schválení návrh programu Výroční členské schůze 

2016. Ekonom MO navrhl, aby někteří funkcionáři, zejména předseda a hospodář MO, 

zkrátili své zprávy, například o tabulky, které by členové mohli mít vytištěné na stolech. 

usnesení VS č. 338/2016: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje program Výroční členské schůze 2016, 

v předloženém znění. 
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usnesení VS č. 339/2016: 

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje občerstvení pro členy ČRS z. s., MO 

Trhové Sviny, přítomné na Výroční členské schůzi 2016. 1 ks řízku s bramborovým 

salátem + 1 nápoj, hostům občerstvení v plném rozsahu.  
 

5. Rekonstrukce klubovny na Brigádníku – současný stav 

Místopředseda MO výboru oznámil, že stavební úřad v Trhových Svinech již vydal 

územní souhlas na přípojku vody a odpadu do klubovny na Brigádníku. Nyní tedy 

můžeme řešit technické a finanční možnosti připojení. 

usnesení VS č. 340/2016:  

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

řízení ve věci rekonstrukce klubovny na Brigádníku. 

6. Uzavření brigádnických hodin za rok 2015  

Předseda MO informoval výbor o množství odpracovaných brigádnických hodin, 

v roce 2015. Naši členové odpracovali celkem 5 690 hodin, z toho 3 456 na 

jednotlivých revírech, 1 973 na výlovech a 261 na ostatní činnosti. Průměr na 1 

pracujícího člena byl 70 hodin. 

usnesení VS č. 341/2016:  

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace o odpracovaných 

hodinách svých členů  v roce 2015. 

7. Zaevidování nových členů do IS LIPAN 

Předseda MO informoval výbor o zaevidování nových členů MO Trhové Sviny do IS 

Lipan. Jedná se o Jaroslava Fabiána a Karla Štufku nejstaršího + převodka z MO 

Č: Krumlov pro dítě – Matěj Kápl. 

Bez usnesení  

 

8. Zařazení členů na revíry 

Předseda MO předložil výboru ke schválení návrh na zařazení členů na revíry 

pro rok 2016. Zejména bylo nutné personálně zajistit nově získaný rybník 

Šejkovec. Patron náhonu oznámil výboru, že údržbu náhonu přestává zvládat 

a důrazně trval na jeho předání novému patronovi. Přislíbil však několikaleté 

„vyrovnávací“ období, kdy by nového patrona zaškoloval a pomáhal mu. V tuto 

chvíli však výbor nenašel vhodného kandidáta na tuto funkci a tak bylo 

prozatím přijato kompromisní opatření, ve kterém se patroni na rybnících Trník, 

Hamerský a Nový zavázali, se o části náhonu vedoucí kolem jejich rybníků 

postarat, tak aby stávajícímu patronovi náhonu ulehčili práci. Během roku 2016 

se bude výbor MO otázkou patrona náhonu intenzivně zabývat. 
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usnesení VS č. 342/2016:  

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje do funkce patrona na nově získaném 

rybníce Šejkovec, v k. ú. Dvorec u Třebče, p. F. V., st. a jako členy p. F. V., ml.,  

a p. J. V. 

usnesení VS č. 343/2016:  

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje pracovní rozdělení členů na jednotlivé 

revíry, dle přiloženého rozpisu.  

9. Pacht s církví na Hájku  

Předseda MO informoval výbor, že byl církvi vrácen jižní cíp Hájku. Církev zaslala 

formulář ohledně našeho dalšího užívání těchto pozemků. Jedná se o relativně 

malou ploch 920 m2, o kterou jsme již v minulosti projevili zájem o odkoupení. 

Dále předseda předložil výboru ke schválení tento vyplněný formulář, ve kterém 
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církvi nabízí pokračovat v pachtu za stávajících podmínek, které jsme měli od 

pozemkového úřadu, + oznámit církvi náš zájem o odkoupení tohoto pozemku. 

usnesení VS č. 344/2016:  

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje odeslání dotazníku o jednání pro 

uzavření pachtovních smluv, na pozemky pod rybníkem Hájek, č.3471/10 a 3471/15 

v k. ú. Trhové Sviny, Římskokatolické církvi v předloženém znění.  

10. Výborové schůze – jaro 2016 

Předseda MO předložil výboru termíny výborových schůzí, pro 1. pololetí 2016. 

Byly plánovány s ohledem na volný čas všech členů výboru.  

usnesení VS č. 345/2016:  

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje plán výborových schůzí na 1. pololetí 

2016 takto:  

26. schůze - 8. 2, 27. schůze - 7.3, 28. schůze - 18.4, 29. schůze - 2.5, 30. schůze - 30.5, 

31. schůze - 27.6.  Vždy se jedná o pondělí v „sudém“ týdnu, od 18:00 hodin, 

v restauraci Junior. 

11. Způsob platby za povolenky 

Předseda MO položil dotaz zainteresovaným členům výboru (výdejce povolenek a 

ekonom), proč je nutné část poplatků, v naší MO, platit v hotovosti u výdejce 

povolenek a část nutno platit na účet MO. Zda by nebylo možné ponechat způsob 

platby na každém jednotlivém členovi, nebo alespoň způsob platby sjednotit (buď 

vše hotově, nebo vše na účet). Oba dotazovaní funkcionáři se shodli na tom, že by 

bylo administrativně náročné dohledávat, za co která platba od koho byla, zvláště 

pokud by někdo při platbě bankovním převodem sjednotil více plateb dohromady a 

z tohoto důvodu, že se přimlouvají k zachování stávajícího stavu. 

Návrh usnesení VS č. 346/2016:  

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny neschvaluje změnu způsobu plateb členů v ČRS, z. 

s., MO Trhové Sviny za zápisné, členskou známku, brigády, povolenky a další platby a 

trvá na zachování stávajícího stavu.  

12. Opravy rybníků v majetku města Trhové Sviny v roce 2016 

Město Trhové Sviny vyčlenilo na opravy rybníků v roce 2016, 150 000,- Kč. Je nyní 

na nás, abychom si určili, které akce budeme chtít z těchto peněz realizovat. 

Rybářský hospodář označil za hlavní prioritu letošního roku výměnu kbelu na 

Hamerském rybníce, včetně překopu hráze a výměny odtok. roury. Odhadovaná 

cena 50 – 70 tisíc Kč. Dále bude nutná oprava betonové hrany bezpečnostního 

přelivu na rybníce Stáňův, která je v současné době rozbořená, protéká skrz ni voda 

a rybník nelze nahnat na plný stav. Odhadovaná cena 15 000 Kč / materiál + práce. 

Další peníze bychom využili na nákup a zavezení materiálu. Dále se výbor shodl, 

že by bylo vhodné ukázat dobrou vůli a nevyčerpat celou částku. Předpokládané 

čerpání by se mělo pohybovat cca 100 – 120 tis. Kč. 
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usnesení VS č. 347/2016:  

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje plán oprav na rybníky v majetku města 

Trhové Sviny dle těchto priorit 1. výměna Kbelu – Hamerský (podzim 2016), oprava 

bezpečnostního přepadu – Stáňův (jaro 2016), navezení materiálu – průběžně, dle 

potřeby. 

13.  Rybářské závody 2016 - termín  

Předseda MO navrhl, že by letošní rybářské závody uspořádal již začátkem května, 

kdy by se dalo předpokládat více úlovků. Dále oznámil, že MO Ledenice pořádají 

závody 14. 5. 

usnesení VS č. 348/2016:  

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje termín rybářských závodů 2016 na sobotu, 

7. 5. 2016, pro kategorii muži a ženy, a 8. 5. 2016 pro kategorii děti. 

14. Formuláře JčÚV 

Předseda MO předložil výboru ke konzultaci IDS formuláře o činnosti MO, v roce 

2015, které každoročně zasílá JčÚV. Tyto formuláře však každoročně vyplňuje a 

odesílá hospodář MO, který je momentálně nemocen. Předseda tedy tyto formuláře 

vyplní na základě telefonické konzultace s hospodářem a odešle na JčÚV. 

Bez usnesení 

15. Diskuse  

- Dobíjení fotopasti 

Ekonom MO oznámil chybu v účetnictví, kdy předseda MO dobíjí kredit 

na SIM kartě fotopasti ze svého soukromého účtu a následně, oproti 

potvrzení o platbě si to nechává proplácet z pokladny MO. Ekonom 

upozornil, že z účetního hlediska takovýto postup není možný. Fotopast 

musí být dobíjena výhradně z účtu MO.  

usnesení VS č. 349/2016:  

Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny zakazuje dobíjení kreditu na SIM kartě fotopasti ze 

soukromých účtů členů MO a ukládá ekonomovi ji v případě potřeby dobíjet z účtu MO.  

16. Závěr  

Na závěr poděkoval předseda MO všem přítomným za účast na schůzi a připomněl, 

že další výborová schůze se bude konat v pondělí, 8. 2. 2016, opět od 18:00, 

v restauraci Junior. 

 

 


