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USNESENÍ 
Z 30. VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS, z. s., MO TRHOVÉ SVINY 

z 27. 6. 2016 v restauraci Junior v Trhových Svinec h 
 
 

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

 

Přítomní členové výboru MO  
 

Č. Štojdl, F. Valter st., Ing. F. Holinka, V. Tomek, Mgr. R. Sova, J. Kučera 
Z. Česák st., Ing. V. Skořepa, Ing. M. Rojdl, V. Vrchota, J. Matoušek st. 
 
Přítomní patroni:  
Josef Forejt (Pustý), Jan Krčmář (Brigádník), F. Valter ml. (Šejkovec), František Pavel (Březský) 
 
Přítomní členové dozor čí komise MO:  
Ing. V. Skořepa, F. Valter ml. 
 
Přítomní členové MO:  
Martin Bandík, Jiří Valter 
 
Hosté:  
Zbyněk Mráz 
 
Schůzi zahájil a řídil předseda ČRS, z. s., MO Trhové Sviny, p. Čeněk Štojdl 
 

Program: 

1. Shrnutí 29. výborové sch ůze - kontrola usnesení 

2. Žádost p. Mráze o vyjád ření k p řipojení p řepadu z čisti čky do Stá ňů rybníka 

3. a) - Bandík – problémy se zap ůjčenou klubovnou na Brigádníku 

b) – Ji ří Valter – problémy se zap ůjčenou klubovnou na Brigádníku 

4. Aktualizace sm ěrnice o p ůjčování klubovny na Brigádníku 

5. Informace z Územní konference J čÚS_2016 

6. Vodovodní p řípojka na Brigádník 

7. Žádost p. Marka Kodrase o spln ění rybá řské praxe (v rámci školy) u MO Trhové 
Sviny 

8. Pacht pozemk ů na Hájku s církví  

9. Předvolání k soudu – Brigádník 
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10. Diskuse  

- fotopast – reklamace a znovu umíst ění 

- dřevo na Brigádník  

- Firemní akce 24 hodinový rybolov na Brigádníku s občerstvením  

11. Závěr 

 

 

1. Shrnutí 29. výborové sch ůze - kontrola usnesení 

usnesení VS č. 393/2016: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí kontrolu usnesení z 29. výborové schůze, ze 
dne 30. 5. 2016.  
 

2. Žádost p. Mráze o vyjád ření k p řipojení p řepadu z čisti čky do Stá ňů rybníka  

usnesení VS č. 394/2016: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny nemá námitek proti vypouštění vyčištěné odpadní 
vody z čističky odpadních vod z rodinného domu č. p. 23 v Třebíčku, do rybníka 
Stáňův.   
Toto souhlasné stanovisko je však podmíněno trvalým dodržováním všech předpisů, 
souvisejících s jejím bezpečným provozem.  
 
 

3. a) - Bandík – problémy se zap ůjčenou klubovnou na Brigádníku. 

usnesení VS č. 395/2016: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá Martinovi Bandíkovi odpracování minimálně 5 hodin, 
na chystané rekonstrukci klubovny na Brigádníku, přičemž mu tyto hodiny nebudou započítány 
jako brigáda. Termín práce si dohodne sám, se správcem klubovny, příp. s patronem Brigádníku. 
V případě nesplnění tohoto usnesení do 31. 12. 2016, nebude mu již v budoucnu klubovna 
zapůjčena.  

b) – Ji ří Valter – problémy se zap ůjčenou klubovnou na Brigádníku. 

usnesení VS č. 396/2016: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje krácení vratné kauce o 500,- Kč, panu Jiřímu 
Valterovi za zapůjčení klubovny na Brigádníku v období od 24. 6 – 26. 6. 2016, za problémy 
způsobené místní organizaci během této akce. 

usnesení VS č. 397/2016: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá Jiřímu Valterovi odpracování minimálně 5 hodin, na 
chystané rekonstrukci klubovny na Brigádníku, přičemž mu tyto hodiny nebudou započítány jako 
brigáda. Termín práce si dohodne sám, se správcem klubovny, příp. s patronem Brigádníku. 
V případě nesplnění tohoto usnesení do 31. 12. 2016, nebude mu již v budoucnu klubovna 
zapůjčena.  
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4. Aktualizace sm ěrnice o p ůjčování klubovny na Brigádníku  

usnesení VS č. 398/2016: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje aktualizaci směrnice č. 5.2 / 2016, o zapůjčování 
klubovny ČRS, z. s., MO Trhové Sviny na Brigádníku v předloženém znění. 
 

5. Informace z Územní konference J čÚS_2016  

usnesení VS č. 399/2016: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny bere na vědomí informace z územní konference JčÚS, která se 
konala dne 14. 6. 2016, v Českých Budějovicích.  
 
 

6. Vodovodní p řípojka na Brigádník  

usnesení VS č. 400/2016: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s pořízením vyvážecí jímky na splaškovou vodu do 
klubovny na Brigádníku a pověřuje místopředsedu MO realizací.  
Předpokládaná cena cca 35 000,- Kč. 
 

7. Žádost p. Marka Kodrase o spln ění rybá řské praxe (v rámci školy) u MO Trhové Sviny  

usnesení VS č. 401/2016: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny schvaluje přijetí p. Marka Kodrase za praktikanta v oboru 
rybářství, rybníkařství. Koordinátorem jeho činnosti jmenuje výbor MO rybničního hospodáře, p. 
Vladimíra Tomka.  

8. Pacht pozemk ů na Hájku s církví  

usnesení VS č. 402/2016: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí s cenou pachtovného 2000,- Kč / ha / rok, od 
Římskokatolické farnosti Trhové Sviny, na pozemky, č. KN 3471/10, KN 3471/15, KN 3471/7, KN 
3471/11 na rybníce Hájek. Nesouhlasí však s obsahem pachtovní smlouvy v předloženém znění a 
pověřuje předsedu MO vypracováním nového návrhu smlouvy dle vzoru nájemní smlouvy na 
sousední pozemek č. KN 3472/1.  

 
9. Předvolání k soudu – Brigádník  

usnesení VS č. 403/2016: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny souhlasí, aby MO Trhové Sviny ve věci soudního sporu o 
určení vlastnického práva na pozemky pod nádrží Brigádník zastupoval její předseda p. Čeněk 
Štojdl a jako právní zástupce pí. Mgr. Markéta Procházková.  
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10. Diskuse 

- Fotopast – reklamace a její umíst ění na rybník  

- Bez usnesení 
 

- Dřevo na Brigádník  

- Bez usnesení 
 

-  Firemní akce 24 hodinový rybolov na Brigádníku s ob čerstvením  

usnesení VS č. 404/2016: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny předběžně souhlasí s uspořádáním firemní akce pro 
zaměstnance firmy Viscofan s 24 hodinovým rybolovem a občerstvením na svém 
soukromém rybníce Brigádník. Přesné podmínky akce budou dospecifikovány na základě 

konkrétní dohody s firmou.  

 
-  Zhotovení koz pod p řepravní bedny na ryby na Brigádníku 

usnesení VS č. 405/2016: 
Výbor ČRS, z. s., MO Trhové Sviny ukládá patronovi na rybníce Brigádník zhotovení 
koz pod bedny na přepravu živých ryb a jejich umístění do garáže na Brigádníku. 
Termín splnění nejpozději do 30. 9. 2016. 
 


