
Zápis 

ze společného jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu, z.s., místní 

organizace v Letohradě, konané dne 6.10.2015 ve 18.00 hod. v klubovně MO. 

 

Přítomni: 

Členové výboru (dále jen V) : Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan Krsek, Hubálek Lukáš, 

PharmDr. Josef Marek , Kubový Jiří 

 

Omluveni:  Hubálek Ondřej, Hybš Jiří 

 

Hosté:,   členové DK  Fajt,  Žerníček  

 

Usnášení schopnost VS 

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  Ing. Jan Krsek 

Pro 5   proti 0  zdrželo se 0,   

 

Navržený program jednání: 
Vlastní program schůze: 

1. Došlá a odeslaná pošta od minulé VS. 

2.  Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.  

3. Informace hospodáře  o  hospodaření, a účetního o stavu financí a rozvahy  

(příjmy a výdaje) do konce roku 2015.  

4. Investice  a opravy v areálu   líhně do konce roku 2015 – informace o průběhu 

prací. 

5. Diskuze, závěr 

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

jednatel 

b. stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS – 

předseda 

c. stav legislativy na VD Mostiska a stav projektu dotace SZIF -  Fiedler 

d. vyhodnocení akce „ Rybí hody 2015“ – Marek 

e. projednání  a schválení nákupu 115 kg generačního PO4 s certifikátem 

čisté genetické linie divokého potočáka chovaného doma ze Šumavy na 

doporučení Vč ÚS H.K ( v době zápisu již bylo dovezeno 115 kg) 

Cena je 360 Kč/kg. (celkem 42 tis. Kč). Přivést by se měli ryby dne 

7/10.2015. Umístění ryb je připraveno na spodní sádce kanálu. Ryby by se 

měli již letos vytírat. 

f. projednání o výpovědi nájmu rybníky Písečná od 4/2016. Do té doby 

provést slov a ryby přemístit do spodního rybníka v líhni 



g. návrh nové koncepce chovu a produkce líhně s ohledem na možný 

opakovaný se stav s vodou v dalších letech. 

 

 

 

Hlasování o programu jednání: 

pro 5,  proti  0,  zdrželo se 0,   nepřítomen  0 

Pro navržený  program se vyslovili celkem  5  členů V  z 5-ti přítomných  -  program 

jednání byl tedy schválen 

 

   

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

- Oznámení o zahájení VH řízení na schválení manipulačního řádu VD Mostika 

- Stanovisko k ÚŘ – souhlas s umístěním stavby do 50 m od lesa 

- Oznámení o zahájení řízení k odnětí půdy ze ZPF 

- Stanovisko LČR ke stavbě rybníčků 

 

Odeslaná -  souhlas se zápisem do SR - jednatel a předseda 

     

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 25.8.2015 

 

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

roku 2015. Byla zaslána situace z PD, probíhají vyjadřovačky  pro žádost na 

ÚR.    

- 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 –  splněny požadavky Tacla, 

žádost o napojení na PČS a internet -   bylo projednáno, pan Tacl souhlasí za 

uzavření VB vedení internetové optické sítě na našich pozemcích. VS souhlasí. 

- Stavba přístřešku na dřevo a nové psí voliéry  – hotovo, pes přemístěn 

- Původní  psí voliéra zbourána a uklizena. 

 

        

Usnesení z VS 6.10.2015 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

 

Ad.3.  Informace  hospodáře o hospodaření a účetního o  stavu financí a rozvahy do   

konce roku 2015 (příjmy a výdaje) 

a) Hospodář  

 

- Slov generačního Mn  ve 42 týdnu. Lovná parta Marek Josef. 

- Lukavický potok -  nalovení Po samců. 



- Opravy rybníčků a areálu líhně – splněno, vynaloženo  bargr 35 tis., betonáže 

35 tis.úpravy terénu  2 251,-  

- Výtěry - Si, Po – Si sloven, výtěry budou zahájeny koncem října, pak bude Po. 

Líheň je připravena. 

 

 

b) Účetní 

Stav účtů:   24 500 KB + 50 292 ČSOB = celkem 74 792,-  

Dotace ze SZIP již došla na účet.  

Stav poklady:  12 500,-  +  v pokladně líhně je   9 045  Kč 

Celkem tedy stav financí celkem:  96 337 Kč 

 

V očekávání jsou do 31.12.2015   

příjmy: 

- Prodeje tržní ryby -  15 tis.  

- Sponzorské dary  od obcí D. Dobrouč (6 tis.) a Hnátnice (3 tis.) 

- Fotovoltaika -  13 tis.  

Do příjmů nejsou  započítány výnosy z Vánočního prodeje. 

Celkem očekávané příjmy do 31.12.2015:  37 000,- Kč 

 

Výdaje: 35 tis. Dvorský (betonáže prostředních rybníčků) 

30 tis. dozarybnění MV 2015   - bude hrazeno v 1/2016 po prodeji    

Vánoce 

20 tis. Krmení, drobné věci…. 

20 tis. doplatek povolenky 

42 tis. nákup POG (115 kg) 

Celkem očekávané výdaje do 31.12.2015 :  117 000,-Kč 

 

Očekávané saldo ke 31.12.2015: + 16 000 Kč 

 

Ad.4)   

Vs bere na vědomí informaci o stavu provedených prací dle bodu „ Investice  a opravy 

v areálu   líhně do konce roku 2015“.   

 

B. Výbor MO schvaluje: 

Ad5 e)  

Nákup 115 kg generačního PO4 s certifikátem čisté genetické linie divokého potomka 

chovaného doma z výzkumného ústavu rybářství Vodňany na doporučení Vč ÚS H.K 

Cena je 360 Kč/kg. (celkem 42 tis. Kč).  

 

Hlasování: 

pro  5   proti  0  zdrželo se 0   nepřítomen 0 

 
 
Ad 5f) 

Podání výpovědi nájemní smlouvy  o nájmu rybníka  Písečná od 4/2016. Do té doby 

provést slov a ryby přemístit do spodního  rybníka v líhni 

Výpověď zajistí  předseda MO. 



 

Hlasování: 

pro 5   proti  0  zdrželo se 0   nepřítomen 0 

 

Ad g) 

Návrh koncepce chovu generačních ryb a produkce líhně s ohledem na možný opakovaný 

se stav s vodou v dalších letech. 

 

S ohledem na předpoklad opakujícího se stavu  klimatického sucha v příštích letech a tím 

pokles vodnatosti vodního toku z Jablonského lesa v letních a  podzimních měsících 

napájející celou líheň,  můžeme počítat s množstvím vody: celkem min. 4 l/s 

- povrchový tok  2 l/s 

- vrt    2 l/s (vodu je ale nutno provzdušňovat uměle, nebo přírodně) 

Z tohoto množství vody  se toho opravdu nedá dělat nic moc. Je napájen průtočný kanál  

(3 l/s) a  přívod vody do líhně pro odchov plůdku na půlroka Si a Po a Pd pouze pro vlastní 

potřeby (1  l/s) 

Pro  odchovné kruhové sádky v líhni  (5 ks)  a  venkovní kruháky  (4ks) lze vodu zajistit 

přítokem z filtru  v zapojení  paralerně pro vnitřní kruháhy a  poté celkovým odtokem 

této vody na venkovní kruhové nádrže. Tímto ale není vyloučeno roznesení případných 

infekcí do venkovních nádrží. 

Max. kapacita odchovu plůdku na půlročky  je max.  30 tis. ks  všech druhů ryb. 

(max. 15 tis. Pd,   5 tis. Si   a  10 tis. Po). 

Siven generační se po výtěru ve 2015 prodá nebo dá do řeky. 

 

Ve venkovním průtočném kanále lze doporučit chov tržního Pd a Si pouze pro vlastní 

potřeby prodeje  a  zarybnění T. Orlice dle ZP v množství max. 500 kg.  Pro zbývajících 

500 kg využít jeden rybník (vodou napájený prostřední) a slovem průběžně doplňovat 

ryby v kanále. 

Oba horní rybníky využít pro chov generačních PO obou linií (nakoupení z Vodňan a 

vlastního Kolovrata). Je ale možné doporučit po výtěru 2015 generačky PO Kolovrata 

prodat a pro další chov využívat pouze čistou genetickou linii z Vodňan. Tuto linii 

průběžně  doplňovat vlastními remontními rybami. Pokud se PO Kolovrat letos na podzim 

prodá, uvolní se tím jeden horní rybník. 

Oba spodní rybníky využívat pouze pro chov K,A, Br……, které nejsou náročné na vodu a 

vodu lze do nich zajistit gravitačním přítokem z odtoků z venkovních kruháků. 

 

Současný stav  a návrh dispozice pro 2015: 

Průtočný kanál: (od přítoku) 

- 1. Sádka - tržní Pd+Si  (cca 100 kg) k prodeji 

- 2. Sádka  - 200 kg. Pd+Si (20 dkg) – musí se slovit a přemístit do prostředního 

rybníka k dokrmení na jaro 2016. Prázdná sádka zůstane volná pro naskladnění  

12 q vánočního kapra (bude dovezen 24.10.2015 ze Sopřeče) 

- 3. Sádka bude sloužit  k výtěru Si a Po do konce roku 2015 

- 4. Sádka pod garáží – bude volná. Siven G se po výtěru 2015 prodá. 

- 5. Sádka – bude volná 

- 6. Sádka -  bude volná 

- 7.  a  8. sádka – zde bude umístěn nakoupení PO z Vodňan,  než bude volný  a 

napuštěný rybník horní 



 

 

 

 

Rybníky (od přítoku z potoka) 

 

 Sekce ke Tvrzi  

1. Rybník – POg z Vodňan (je celkově obnoven a vyčištěn) 

2. Rybník –  Pd+Si z 2 sádky z kanálu na dokrmení pro 20169 

3.  Rybník – K,A,Br  (v roce 2015 prázdný, pak využit k dalšímu krmení ryby z rybníka 

Písečná nebo na  štiku k výtěru) 

 

Sekce k líhni   

1. Rybník –  POg Kolobrat -  pokud se prodá po výtěru ve 2015, zůstane prázdný a ve 

2016 se vyčistí 

2. Rybník –  Pd+Si půlroček na  chov  ročka 

3.  Rybník – K,A,Br (je tam  již násada ze 5/2015) 

 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

Ad. 5.  Různé, diskuze  

 

 

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

jednatel, místopředseda… 

Zahájení ryb. kroužku – od 21.10. v 17.00 zahájení - Kubový 

b. stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS – 

předseda 

10.10. -  Fiedler 

17.10. -  Marek J 

24.10. - Krsek 

31.10. - Hubálek 

7.11. -   Marek J 

 

c. Stav legislativy na VD Mostiska a stav projektu dotace SZIF. 

Projekt nákupu materiálu (přepravní bedny a 20 ks. aparátů) byl ukončen a 

dotace připsána na účet MO. 

Provozní řád vodního díla Mostiska je ve stavu oznámení o zahájení řízení. 

Vydání schválení Manipulačního řádu VD  lze očekávat do příští VS. 

 

d. Vyhodnocení akce „ Rybí hody 2015“ -  akce přinesla do rozpočtu MO 24 

tis. Kč čistého.  

 

Další různé: 

 

Vánoční prodej -  v líhni a na náměstí. 



- Prodej bude zahájen pondělí 21.12 od 14.00, 22.12 od 14.00, 23.12 od 9.00 

hod. Denně do 19.00 hod. 

Personál zajistí výbor.   

Na náměstí se bude prodej zajišťovat u restaurace Rolland jejich obsluhou 

pod hlavičkou MO ČRS. Certifikovanou váhu si zajistí, prodejce bude mít 

zdravotní průkaz. Písemné poučení prodejce k usmrcování ryb zajistí hospodář 

na MV. Pro prodej na náměstí bude vyčleněno 300 kg K + amur. Zisk z prodeje 

na náměstí se bude dělit 50:50%. 

Veterinární osvědčení o zdravotním stavu ryb zajistí hospodář. ŽL pro 

prodeje zajistí jednatel. 

 

 

Příští jednání výboru bude dne 3.11. 2015  od 18.00 hod.  v klubovně MO.  

 

 

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

 

Zápis ověřil:  Ing. Jan Krsek………………………………………..………. 

 

 

V Letohradě  dne  6.10.2015. 

  


