
Zápis 

ze společného ustanovujícího jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu, 

z.s., místní organizace v Letohradě, konané dne 5.5.2015 ve 18.00 hod. 

v klubovně MO. 

Přítomni: 

Členové výboru (dále jen V) : PharmDr. Josef Marek, Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan 

Krsek, Jiří  Kubový,  Hubálek Lukáš, 

Omluveni:  0 

 

Hosté: Hubálek Ondřej, členové DK  Hybš,  Fajt, Žerníček 

 

Usnášení schopnost V  

Schůze V  je počtem přítomných členů 5 z celkového počtu 5-ti členů výboru 

usnášeníschopná. 

 

 

Jednání VS  s následujícím programem zahájil Ing. Lubomír Fiedler, který také jednání 

vedl po celém svém průběhu.  

 

Ověřovatelem zápisu (usnesení)  z VS byl schválen  PharmDr. Josef Marek 

pro 4      proti 0    zdrželo se 1,   

 

Navržený program jednání: 

 

1.  Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 2.4.2015 

2.  Příprava rybářských závodů (dospělí a děti) –vedoucí mládeže  - Kubový 

3.  Zpráva účetního – stav o prodeji povolenek, stav financí – Marek 

4.  Příprava akce „rybí hody“ v roce 2015 – odklad termínu na říjen 2015 - celý výbor 

5.  Různé, diskuze  

- stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS -  předseda, 

jednatel 

- stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS – 

předseda 

- zpráva o distribuce plůdku Po a Si cizím organizacím  -  hospodář, Fiedler 

- Přijetí nových členů  MO:  pánové  Petr Jiří, Martinec Jan  

- Zproštění brig. Povinnosti Karel Čamr z brigád na 2015 

- Informace o stavu VH řízení k nakládání na Mostiskách a manipul. řádu. 

 

Hlasování o programu jednání: 

pro 5      proti 0   zdrželo se 0   nepřítomen 0 

Pro navržený  program se vyslovilo celkem 5 členů V  z 5-ti  -  program jednání byl tedy 

schválen. 

 

 

 

 



Program jednání 
 

1. Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 

2.4.2015 

Pošta došlá:   

- Závěrkový list na odběr el. na 2016 

- SIZF -  vyrozumění o změně statutárních orgánů 

- KÚ  Pk -  usnesení  -  změna  RH a ZRH na Malé Vodě 

Pošta odeslaná:  

- Fakturace za prodej plůdku a zarybňovací plán, dodané potrubí pro MO 

Lanškroun 

- Granty od Města Letohradu na 2015 -  přepis na nové formuláře (odesláno 

5.5.2015 poštou) 

       

Plnění úkolů z minulé VS ze dne 2.4.2015 

 

- Prodloužení povolení k nakládání s vodami na Mostiska -  dle info od Ing. 

Plhákové je rozhodnutí MÚ Žamberk již připraveno  k odeslání – již nabylo 

právní moci – splněno ( v době zápisu je již k dispozici v písemné podobě) 

- Zbývá odladit  zrušení starých webových stránek a plné zfunkčnění 

nových. Obsah nových webovek již byl aktualizován – splněno  

- Pokračování přípravy PD pro ÚŘ a SP na rybníčky v líhni -  probíhá 

v průběhu roku 2015. 

- Způsob evidence prováděné brigádnické povinnosti členů na 2015 -  

evidence bude centrální, evidovat bude hospodář - probíhá 

- Definitivní řešení odpadu z klubovny  - napojení na PČS  ze Tvrze -  bude 

jednat jednatel až po přemístění psí voliéry – úkol trvá, s p. Taclem 

jednání a realizace připadá na léto 2015 

 

Usnesení z VS 5.5.2015 dle programu bodů 2-5 

 

Výbor MO schvaluje: 

Bod.2.   Příprava rybářských závodů (dospělí a děti) –vedoucí mládeže  - Kubový 

Všechno je zajištěno, správce klubovny objedná 7 sudů 10 st. piva Staropramen, kelímky 

jsou v klubovně, centrála je vlastní,  

Jednatel objedná z Chlumce ryby na závody a uzení -  dovoz  dne 18.5 - 19.5  (5q směska 

kapra do Mostisk + 1q velký kapr do Mostisk   a 1q  kapra  + 50 kg. tolstolobik na uzení) , 

tedy celkem celkem 7q. Domluvit splatnost faktury na II. června. 

Pro 5       Proti 0    zdrželo se 0 

 

 

Výbor MO schvaluje, nebo bere na vědomí : 

 

Bod 3.  Zpráva účetního – stav financí a prodeje povolenek – Marek 

     aktuální stav banka (obě) –  50 000,- 

                          pokladna  -   1 745, 



       pokladna líheň –  4 493,- 

      Celkem fin. zdroje MO –  56 238,- 

 
 

Bod.4.  

Příprava akce „rybí hody“ v roce 2015 – celý výbor (rozdělení práce) akce bude  

Akce se odkládá na září - říjen 2015 

Prezentaci  akce na plakáty+ Let. Zpravodaj  9- 10/2015 -  zajistí  Fiedler + Marek 

                      -  polévku uvaří p. Marta Moravcová 

                      -   losos na grilu – Josef Marek (připraví komplet) 

                       - tatarák z lososa – Josef Marek (připraví komplet) 

                      -   suši – Josef Marek (připraví komplet). 

-  -  rybí  salát + karbenátky – Hubálek L +  Fajt 

   -  kapří smažené hranolky -  připraví Fiedler 

                 -   pečený pstruh s oblohou a bramborem -  připraví – výdej Fiedler, 

Šabata+Sabatová, Stejskalová, Janoušek 

                 -  Výčep -  Jarda Stejskal ) -  pivo zbude z ryb. závodů dospělých  (1-2   

sudy stačí) 

   -   prodej živých ryb -  Hubálek O+L  

 

Bod.5.  

- Přijetí nových  členů MO -  VS přijala žádost o členství  v MO Letohrad pana Petr Jiří, 

Martinec Jan.    Výbor rozhodl ve věci takto: 

 

Petr Jiří -  nebyl přijat (sdělí mu to Marek) 

Pro  1       Proti  3    zdrželo se 1 

 

Martinec Jan -  výbor souhlasil s přijetím  - má  již ryb. lístek, členství u MO Žamberk 

mu samovolně zaniklo před 2 roky nezaplacením členského příspěvku. Podmínkou vzniku 

členství v MO Letohrad je zaplacení příspěvku  1000,- na rybník,  500,- za vstup  a 400,- 

za členskou známku  (sdělí mu to Marek).  Ke dni schválení na VS všechny tyto podmínky 

splnil. 

Pro 5      Proti  0    zdrželo se 0 

 

- Zproštění od brigádnické povinnosti na 2015 Karel Čamr – odsouhlaseno. Sdělí mu to p. 

Marek 

Pro 5       Proti  0    zdrželo se 0 

 

- Výbor souhlasí s prodejem  roční povolenky  na Malou Vodu sponzorovi Ryb.  závodů za 

cenu naší povolenky 2 000,- 

Pan Zeithammer  

Pro 5       Proti  0    zdrželo se 0 

    

Různé, diskuse (mimo projednávaný program VS) 

 

- Vč ÚS H.K  dodal  dne 5.5.   celkem 30 tis. jiker Pd v očních bodech (jarní forma Pd ). 

Tyto jikry byli zakoupeny VčÚS  H.K 



 

 

- Výbor souhlasí s výměnou volné povolenky pstruhové (volná určená pro RS) za Mostiska 

pro O. Hubálka s doplatkem 300 Kč. Volná pstruhová povolenka bude prodána zájemci o 

tuto vodu. 

    Pro 5      Proti  0    zdrželo se 0 

 

 

Příští jednání výboru bude dne  2.6. 2015  od 18.00 hod.  v klubovně MO.  

 

 

Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír- jednatel    …………………………………….. 

 

Zápis ověřil:  Marek Josef………………………………………..………. 

 

 

V Letohradě  dne  5.5.2015. 

 


