Český rybářský svaz, z.s.,
místní organizace Třeboň
Táboritská 1100, 379 01 Třeboň, IČ 68 521 472
WEB: www.crstrebon.cz, e-mail: vybor@crstrebon.cz

VÝROČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE
která se konala dne 21.2.2016 od 9:00 hod v Třeboni
Na Sadech v jídelně Roháč.

Zápis ze schůze
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Zápis z výroční členské schůze
Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Třeboň,
svolané výborem místní organizace formou veřejného oznámení měsíc předem,
která se konala dne 21.2.2016 od 9:00 hod. ve školní jídelně Roháč v Třeboni.
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu
Program: viz připojená pozvánka
1. Jednání členské schůze zahájil předseda MO ČRS Mgr. Petr Werner v 9:15 hod. Přednesl
program schůze, k němuž nebyly připomínky a který byl jednomyslně schválen. Řízením
schůze byl pověřen jednatel MO Ing. Josef Tlachač, vytvořením zápisu ze schůze byl pověřen
Ing. Karel Koranda, místopředseda organizace. Program schůze je přílohou tohoto zápisu.
2. Zvolena byla mandátová komise ve složení Jan Kouček ml. – předseda komise, Miloslav
Jeřábek, Josef Krška. Pro hlasovalo 110 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
3. Zvolena byla návrhová komise ve složení Josef Hrubý – předseda komise, Pavel Šlezinger, Petr
Šuran. Pro hlasovalo 110 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
4. Zvolena byla volební komise ve složení Ing. Karel Dvořák – předseda komise,Tomáš Rener,
Pavel Podolák. Pro hlasovalo 110 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
5. Hlasováním bylo rozhodnuto, že volby nového výboru, dozorčí komise a delegátů proběhnou
veřejným hlasováním. Pro hlasovalo 110 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
6. Jednatel MO Ing. Josef Tlachač zkontroloval usnesení z minulé členské schůze. Konstatoval, že
všechny úkoly byly splněny. Připomínky ke zprávě jednatele nebyly. Zpráva o kontrole
usnesení je přílohou tohoto zápisu.
7. Předseda MO ČRS Mgr. Petr Werner přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední
výroční členské schůze. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
8. Zprávu o hospodaření MO ČRS a účetní závěrce za rok 2015 přednesl pokladník organizace
Ing. Karel Dvořák. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
9. Návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2016 přednesl předseda místní organizace Mgr. Petr
Werner. K návrhům nebyly žádné připomínky. Návrhy jsou přílohou tohoto zápisu.
10. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl předseda dozorčí komise Ing.Radek Vošahlík.
Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
11. Předání vyznamenání. Předseda Mgr. Petr Werner předal vyznamenání oceněným členům.
Seznam oceněných je přílohou tohoto zápisu.
12. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda jan Klouček ml. Konstatoval, že členská
schůze je usnášeníschopná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
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13. Volby delegáta a jeho zástupce na územní konferenci JčÚS v roce 2016 řídil předseda volební
komise Ing. Karel Dvořák. Předseda volební komise přečetl návrh kandidáta na delegáta na
územní konferenci JčÚS ČRS. Za kandidáta byl navržen jediný kandidát Mgr. Petr Werner,
jako jeho náhradník Ing. Petr Jílek. Dále předseda navrhl za kandidáta na republikový sněm
Mgr. Eptra Wernera. Poté předseda volební komise vyzval přítomné k vyslovení připomínek
k navrhovaným kandidátům. Protože k návrhu nebyly žádné připomínky, zahájil vedoucí schůze
hlasování. Za delegáta na územní konferenci JčÚS byl zvolen Mgr. Petr Werner, jako jeho
náhradník Ing. Petr Jílek. Za navrhovaného kandidáta na územní sněm byl zvolen Mgr. Petr
Werner. Pro hlasovalo 108 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželi 2 členové.
14. Předseda MO Mgr. Petr Werner informoval o změnách v BPVRP, cenách a druzích povolenek,
omezení počtu ponechaných ryb, formálnímu rozdělení Lužnice 10B a o dalších změnách a
úpravách. Dále upozornil na problémy, se kterými se setkáváme na revírech.
15. Zástupce výboru JčÚS Ing. Koranda seznámil přítomné se závěry krajské konference konané na
podzim loňského roku.
16. Hospodář MO Petr Jílek informoval o nasazování ryb na naše revíry a množství ulovených ryb
našimi členy.
17. Předseda MO Mgr. Petr Werner informoval o cenách „Pověření k lovu ryb na udici“ a o
rybářském řádu na rybníku Zadní Kouty a Paďourek.
18. Hospodář Petr Jílek informoval o problémech s organizací brigád a vysvětlil systém
organizování a evidence brigád pro rok 2016. Pravidla organizace brigád jsou přílohou tohoto
zápisu.
19. V diskuzi k obecným tématům byly vzneseny následující dotazy a připomínky:
V diskuzi vystoupilo celkem 15 diskutujících:
Předseda MO P.Werner – seznámil členskou schůzi s obdrženou výpovědí podnájmu městských
rybníků v lok. „U Sv.Víta“ ( nájem vypovězen Městem společnosti Rybářství Třeboň, a.s.,
podnájem vypovězen Rybářstvím Třeboň a.s. naší MO ČRS), uvedl možný důsledek
vypovězení podnájmu ve vrácení dotace na hospodaření, předložil návrh výboru MO
hlasovat o dalším podnájmu rybníků a to žádostí k Radě Města Třeboň o podporu v
prodloužení podnájmu rybníků
K problému využívání rybníků a to rybářském revíru rybníka Stupský vystoupili další dva
diskutující:
p.Peroutka – na rybníce Stupský způsobují zejména cizí rybáři nepořádek, přednesl
požadavkem omezení rybářského práva na rybníce Stupský pouze pro členy MO ČRS
Třeboň,
p. Mládek – podpořil tento požadavek omezení rybářského práva pouze pro rybáře MO.
p.Koranda – vysvětlit důsledek tohoto omezení m.j. ve ztrátě financování zarybnění JčÚS
na zarybnění tohoto revíru a tím i nutnosti navýšení ceny případné místní povolenky (při
zachování stávajícího zarybnění) na výši cca 1000-1500,- Kč/rok – otázka – bude o tuto
povolenku zájem ?
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P.Werner navrhl hlasovat kdo bude mít o takovouto povolenku zájem – hlasování – 0
zájemců.
Bod diskuze uzavřen hlasováním o podání žádosti k prodloužení podnájmu - hlasování – pro
požádání o další pronájem: 110 , proti: 0, zdrželo se: 0.
p.Krška – dotaz jak je to s povolenkami na Zlatou stoku – odpovídal P.Werner – Zlatá stoka
není rybářským revírem, rybolov zde je povolen na základě dohody s Rybářstvím Třeboň a.s.
Dotaz p.Výtiska - připomínka k aktualizaci www stránek MO a zveřejňování foto úlovků.
- p. Jílek hospodář MO - přislíbil zlepšení www stránek, informoval o sumáři úlovků a
počtech lovících rybářů,
Dalším bodem diskuze bylo hlasování o návrhu JčÚS o zavedení bližší podmínky výkonu
rybářského práva (BP VRP) pro JčÚS o ukončení rybolovu pro daný den po ponechání
druhého kusu ryby tzv. vyjmenovaných druhů – kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo
jejich kombinace, nebo po třetí ponechané lososovité rybě - s cílem a důvodem tohoto
návrhu seznámil host členské schůze za JčÚS a současně místopředseda naší MO
p.K.Koranda - proběhlo hlasování – jasná nadpoloviční většina přítomný členů vyjádřila
nesouhlas s předložených návrhem zavedení BPVRP.
J.Čepa – obrátil se na předsednictvo členské schůze s žádostí o projednání možnosti rybolovu
na tzv. „Jámě“ – odpovídal P.Werner – budeme jednat s Rybářstvím Třeboň a.s. o možnosti
rybolovu.
Další diskutující - dotaz jak je to s 24 hod. rybolovem na Hněvkovické nádrži – odpovídal
K.Koranda - není zatím rozhodnuto,
Další diskutující – dotaz na způsob rybolovu na Horusitských pískovnách – odpovídal a
vysvětlil K.Koranda,
Další diskutující – dotaz na průběh jednání o podnájmu rybníků „U Sv.Víta“ – mezi Rybářstvím
Třeboň, a.s. a MO – odpovídal P.Werner, bylo předběžně jednáno s ředitelem a.s.
ing.Malechou, který uvedl, že ze strany společnosti není námitek k umožnění podnájmu, o
konkrétním počtu rybníků a podmínkách bude jednáno až po dořešení základní otázky
ochoty Města Třeboň k pronájmu rybníků vůbec,
K.Dvořák (pokladník MO) – v diskusním příspěvku seznámil členskou základu o přechodu naší
MO v bankovních službách od České spořitelny k Sparkasse bank – důvod snížení
úrok.sazeb, snížení bank.poplatků pro členy ČRS,
Poslední diskutující – požadavek jednat o odstranění závor na přístup cestách do rybář.revíru,
které znemožňují přístup zdravotně postiženým rybářům – odpovídal P.Werner – jedná se o
závory osazené společností Lesy ČR – bude jednáno s příslušným lesním správcem.
20. Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. K návrhu usnesení nebylo žádných
připomínek. Pro přijetí navrhovaného usnesení hlasovalo 110 členů, proti 0 členů, hlasování se
zdrželo 0 členů. Hlasováním bylo usnesení přijato. Usnesení výroční členské schůze je přílohou
tohoto zápisu.
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21. Předseda MO ČRS Mgr. Petr Werner na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch
organizace a schůzi v 11:45 hod. ukončil.

Třeboň, 21.2.2016
Zapsal: Ing. Karel Koranda, místopředseda organizace
Zápis ověřil: Mgr. Petr Werner, předseda organizace
Ing. Josef Tlachač, jednatel organizace
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