
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 3.3.2016 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:    

 

Hosté:,   členové DK -   neúčastni (omluva) 

 

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:  Hubálek Lukáš 

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 – Fiedler. 

3. Stav účtů a pokladen -  účetní. 

4. Návrh a schválení odměn za 2015 dle směrnice č.1/2015 – dořešení z VS ze dne 

4.2.2016. 

5. Diskuze, různé , 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)  Slov rybníka Písečná –Márová (duben 2016). 

       d)  Informace o záměru nákupu uzavřeného recirkulačního systému pro 

čištění  vody pro  rozvody vody v líhni jiker, odchovny plůdku a chovných 

kruhových nádrží venku prostřednictvím dotace ze SZIF pro 2017 (podání 

podzim 2016). 

        e) Informace o prodeji  50 tis. Kč jiker v očních bodech Pok do Polska – Pavel 

Prokopec. 

 

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  přítomných  -  program 

jednání byl tedy schválen 

 

   

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

 

Pošta přijatá:   

- Zahájení územního řízení MÚ Letohrad pro výstavbu rybníčků v líhni. 

- Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku k územnímu řízení 

MÚ Letohrad pro výstavbu rybníčků v líhni. 

- KÚ Pk -  revize hospod. Plánů RV Pk 

- Povodí Labe – záznam z jednání VV 

 

Pošta odeslaná: 

 

- Faktura – prodej PoK  do Polska 50 tis. Jiker v OB  

 

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 4.2.2016   

 

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

probíhá. 

- Žádost o napojení na PČS a internet -   odsouhlaseno, čeká jen na provedení 

od Alberonu,  měsíční paušál sjednán v tarifu 30Mbps v ceně 280,- Kč s 

DPH/měsíc.  –  napojení + „router“  bude funkční do 11.3.2016.  

- Revize  elektro byly provedeny v měsíci únoru. Revizní zprávy byly doloženy a 

jednatel je založil.  Seznamy lovičů (vč. Nového školení) a ryb. Stráže jsou 

součásti zápisu z VS dne 4.2.2016.  Hospodář prokazatelně zajistí předání 

informaci o termínu školení žadatelům. 

 

        

Usnesení z VS 4.2.2016 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad.3) Stav účtů a pokladen 

 

Stav účtů:  18 231,-    

Stav poklady:  100 800,-  (za prodej povolenek)  v pokladně líhně je  6 122,-  

Celkem tedy stav financí celkem:  125 153 Kč 

Vše zaplacené. Očekává se vyšší výdaj  za povolenky pro VčÚS. 

  

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad 4.) Návrh a schválení odměn za 2015 dle směrnice č.1/2015. 

 



VS na dnešním jednání se opět nejednalo o návrhu dle programu na vyplacení odměn 

za 2015 dle pravidel směrnice č. 1/2015. Tento bod byl na dnešní VS přesunut z VS  

v únoru 2016 a do ukončení účetní uzávěrky daňovým poradcem o odměnách nelze 

jednat. Bude ukončeno na příští VS v 5/2016. 

 

Hlasování:  nehlasovalo se  

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

 

Ad 8 bod a,b) . Diskuze, různé, 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 

 

12.3. –  Hubálek L 

19.3.-   Marek 

26.3.-  Krsek 

2.4.-    Fiedler 

9.4.-    Hubálek  L 

16.4. –  

23.4. – 

30.4. – 

7.5. –  

 

        c)  Slov rybníka Písečná –Márová (duben 2016).  Organizací  slovu je 

pověřen hospodář.  Slovené ryby K+Lín budou  přemístěny do D. Tůně + Záhořský r. 

Rybník bude vypuštěn (odstraněno bednění na kbelu a předáno paní Márové). 

 

  d)  Informace o záměru nákupu uzavřeného recirkulačního systému pro 

čištění  vody pro  rozvody vody v líhni jiker, odchovny plůdku a chovných kruhových 

nádrží venku prostřednictvím dotace ze SZIF pro 2017 (podání podzim 2016). 

Byla oslovena společnost Hellstein spol. s r.o.  

Čistírny odpadních vod STMH, STM® a intenzivní chov ryb 
výroba, projekce: Vlčovice 11, 742 21, Kopřivnice 
obchodní oddělení: Petřvaldská 459, 739 34, Šenov 
 

Cílem poptávky bylo zajištění  recirkulačního chovu ryb do 500 kg  za cenu 100 tis. + 

příslušenství cca 50 tis.  Bez DPH.  Možné návrhy prostorového řešení je v příloze, když 

je uspořádání jinak, nežli jsem zadal (chceme, aby se do recirkulace daly zařadit i 4 

venkovní nádrže.). Bude se dále jednat. Podmínkou realizace je získání dotace od SZIF 

pro 2017. 

 

e) Informace o prodeji  50 tis. Kč jiker v očních bodech PoKolowrat do 

Polska – Pavel Prokopec 



Byl uskutečněn prodej jiker POk v oč. bodech v objemu 50 tis. Za cenu 550,-/1000 ks. 

Výsledný prodejní výnos bude 27 500,-. Odbavení vývozu do Polska zajistila SVS Ústí 

n.O. Účetní fakturoval a již bylo zaplaceno. 

 

 

Různé- diskuse z daňovým poradcem Ing. Štěpánkem 

 

Plátce DPH 

Plátci DPH -  naše nezisková činnost, která převažuje u nás + všechny kulturní a 

sportovní akce pořádané MO, tj. např. ryb. závody, rybí hody, ale i stavby rybníků, 

opravy sádek a rybníků, hrází i pořízení zařízení a  věcí využívaných  k provozu líhně a 

souvisejících s naší neziskovou činností… jsou příjmem, které jsou osvobozeny od DPH ze 

zákona – nemáme tedy možnost si z těchto příjmů uplatnit odpočet DPH. 

 

Naše příjmy a výdaje podléhající odpočtu a platbě DPH by byly velmi omezené (např. 

fotovoltaika  Marek, vánoční prodej ryb, služby na odvázkování toků, pronájem 

klubovny….)  Z výdajů by byl odečet  nižší nežli odvod DPH z příjmů. 

 

Závěr-  pro naši MO  není výhodné být dobrovolným plátcem DPH. 

 

Pronájmy klubovny: 

Povoleno je příležitostné ubytování -  to se bude fakturovat jako pronájem objektu na 

dobu určitou. 

 

 

Příští jednání výboru bude dne 11.5.2016  od 18.00 hod. v klubovně MO. Zapsal: 

Ing. Fiedler Lubomír - jednatel      …………………………………………………. 

Zápis ověřil:  Hubálek Lukáš - hospodář ………………………………………..………. 

V Letohradě  dne  3.3.2016 

  


