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 19.2.2017 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 19.2.2017 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 Josef Hrubý – předseda komise, Miloš Balek,
František Martínek. Pro hlasovalo 104 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 3 členů.
3. Zvolena byla návrhová komise ve složení Pavel Wiesner – předseda komise, Petr Jílek, Petr
Šuran. Pro hlasovalo 104 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 3 členů.
4. Hlasováním bylo rozhodnuto, že volby delegátů proběhnou veřejným hlasováním. Pro
hlasovalo 107 členů, proti 0 členů, hlasování se zdrželo 0 členů.
5. 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.
6. Předseda MO ČRS Mgr. Petr Werner přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední
výroční členské schůze. Zpráva je součástí tohoto zápisu.
7. Zprávu o hospodaření MO ČRS a účetní závěrce za rok 2016 přednesl pokladník organizace
Ing. Karel Dvořák. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
8. Návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2017 přednesl předseda místní organizace Mgr. Petr
Werner. K návrhům nebyly žádné připomínky. Návrhy jsou přílohou tohoto zápisu.
9. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl předseda dozorčí komise Ing.Radek Vošahlík.
Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
10. Předání vyznamenání. Předseda Mgr. Petr Werner předal vyznamenání oceněným členům.
Seznam oceněných je přílohou tohoto zápisu.
11. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Josef Hrubý. Konstatoval, že členská
schůze je usnášeníschopná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
12. Volby delegáta a jeho zástupce na územní konferenci JčÚS v roce 2017 řídil jednatelIng. Josef
Tlachač. Přečetl návrh kandidáta na delegáta na územní konferenci JčÚS ČRS. Za kandidáta byl
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navržen jediný kandidát Mgr. Petr Werner, jako jeho náhradník Ing. Petr Jílek. 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 105 členů, proti 0 členů,
hlasování se zdrželi 2 členové.
13. 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.
14. Zástupce výboru JčÚS Ing. Koranda seznámil přítomné se závěry krajské konference konané na
podzim loňského roku.
15. Hospodář MO Petr Jílek informoval o nasazování ryb na naše revíry a množství ulovených ryb
našimi členy.
16. Předseda MO Mgr. Petr Werner informoval o cenách „Pověření k lovu ryb na udici“ a o
rybářském řádu na rybníku Zadní Kouty.
17. Hospodář Petr Jílek informoval o problémech s organizací brigád a vysvětlil systém
organizování a evidence brigád pro rok 2017. Pravidla organizace brigád jsou přílohou tohoto
zápisu.
18. V diskuzi k obecným tématům byly vzneseny následující dotazy a připomínky:
V diskuzi vystoupilo celkem 6 diskutujících s 12 diskusními příspěvky:
K.Koranda (člen MO a host za JčÚS) - seznámil s připravovanými změnami BPVRP a děním
v ČRS, upozornil na změny používání okouna jako nástražné rybičky , na zákaz používání
skleněných nádob, na připravovaný návrh od r.2018 omezit na povolence počet ulovených
dravců, zlepšení populace candáta obecného na VN Lipno, odpovídal na dotaz z pléna VČS k
dění v republikové Radě a ČRS obecně.
p. Peroutka st. – upozornil na opakující se neoprávněný rybolov (pytlačení) na rybníce
Stupský
návštěvníky
Třeboně,
taktéž
zvýšit
kontrolu
rybářů
–
cizinců.
Požadoval nenasazovat do revíru pískovna Majdalena bolena a zda nezvýšit na tomto revíru
lovnou míru sumce – odpovídal předseda a hospodář MO – bolen se nenasazuje, rovněž sumec
se na pískovnu 8-9 let nevysazuje, omezení lovné míry sumce by devastovalo nasazování ryby
(kapra). Dotaz na množství vysazované bílé ryby na pískovnu Majdalena – odpovídal hospodář
MO.
p.Švejcar - vznesl požadavek oponovat připravovanému návrhu omezit od r.2018 na
povolence počet ulovených dravců na 20 ks (štika, candát).
p. Mládek - připojil se k požadavku oponovat připravovanému návrhu omezit počet
ulovených dravců, navrhl hlasovat o tomto omezení členskou schůzí, návrh hlasování většinou
členů přijat - hlasováno:
pro omezení
- 0, proti omezení - většina
zapracovat do usnesení výroční členské schůze (VČS) . Považuje příliš složité projednávání
rybářských přestupků – postup projednávání přestupků podrobně vysvětlen místopředsedou
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MO. Navrhl hlasovat proti používání vyhledávání ryb na VN Lipno pomocí echolotu – návrh
hlasování většinou členů nepřijat.
p. Koudelka - navrhl přijmout zvýšení lovné míry štiky obecné na 60 cm a lovné míry
candáta obecného na 50 cm – hlasování o zvýšení lovné míry většinou členů přijato hlasováno:
pro zvýšení lovné míry štiky - většina členů
proti – 8
pro zvýšení lovné míry candáta - většina členů
proti - 5
zapracovat do usnesení výroční členské schůze (VČS) ,
p. Aubus - upozornil na zvýšený výskyt pobytu kormorána a jím způsobované škody na
revíru Lužnice 10A – odpovídal předseda MO - kormorán je lovná zvěř a musíme zvýšit dohled
na revíru spoluprácí s místním mysliveckým sdružením.
19. Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. K návrhu usnesení nebylo žádných
připomínek. Pro přijetí navrhovaného usnesení hlasovalo 107 členů, proti 0 členů, hlasování se
zdrželo 0 členů. Hlasováním bylo usnesení přijato. Usnesení výroční členské schůze je přílohou
tohoto zápisu.
20. Předseda MO ČRS Mgr. Petr Werner na závěr poděkoval všem členům za práci ve prospěch
organizace a schůzi v 11:45 hod. ukončil.

Třeboň, 19.2.2017
Zapsal: Ing. Karel Koranda, místopředseda organizace
Zápis ověřil: Mgr. Petr Werner, předseda organizace
Ing. Josef Tlachač, jednatel organizace
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