
Zápis 

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

z.s., místní organizace v Letohradě, konané dne 27.6.2016 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:   

 

Hosté:  předseda  DK  Žerníček,   

Omluveni:   

 

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  Marek Josef, 

pro 5     proti 0    zdrželo se  0   

 

 

Navržený program jednání: 

 

1.  Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 16.5.2016. 

2.  Vyhodnocení rybářských závodů dětí a dospělých 2016 - Kubový 

3.  Zpráva účetního –stav financí – Marek 

4.  Různé, diskuze  

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) Vyhodnocení slovu - rybník Márová Písečná ze dne 18.6.2016. 

d) 17.6.2016 uskutečněn nákup Jesetera sibiřského z MO Pardubice  (ryba 35 

cm/ 100,-/kus) 

Nakoupeno celkem 220 ks (vysazeno do VD Mostiska 80 ks  a do Záhořského 

rybníka  140 ks) – Celkem nákladem 22 000 Kč. 

e) Zachování přítoku do D. Tůní – proces jednání se SŽDC a fy. Chládek-Tintěra 

dne 29.6.2016  ve 13.00 hod. na místě – odpovídá Krsek J 

 

 



Hlasování o programu jednání: 

pro 5      proti 0   zdrželo se 0   

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

schválen 

 

 

 

 

 

Program jednání 
 

Ad1.) Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 16.5. 

2016 

Pošta došlá:    -  Rozhodnutím  KÚ Pk  - rekonstrukce úpravy koryta toku Čermenka … 

-  Rozhodnutí  o povolení k záměru šíření geograficky nepůdních druhů 

ryb do T. Orlice   

 

Pošta odeslaná:  

       

Plnění úkolů z minulé VS ze dne 16.5.2016 (popř. starších VS) 

f)   Slov rybníka Písečná –Márová (duben 2016) –  SPLNĚNO (viz bod 

vyhodnocení slovu) 

   

g)  Příprava na stavbu dvou zemních rybníčků v líhni – bylo vydáno ÚR,   

připravuje se žádost o SP a výběr vhodného dotačního grantu  - Probíhá. 

 

 

Usnesení z VS 30.6.2016 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad2.)   Vyhodnocení rybářských závodů dětí a dospělých 

 

Účast  závodníků dospělých - 93,   čuníka vyhrál  pan Knitl (Choceň)  za úlovek K o dl. 70 

cm, váha7 kg.,  v kategorii Br zvítězil  pan Vávra (Lanškroun) 65 ks,   v kategorii  

ušlechtilých ryb vyhrál pan Šukala (Pardubice) v dl. 404 cm. Účast maximální v historii 

závodů. 

Závody dětí:  účastno celkem 27 závodníků, vítěz Klára Kopecká Těchonín za ulovené 

ryby v dl.  430 cm.  

 

Celkový čistý výtěžek z obou závodů dospělých i dětí  byl  30 431 Kč.    Předáno do 

pokladny MO.   



 
 

 

Ad.3) Stav účtů a pokladen 

 

Stav účtů: 65 358  ,-     

Stav poklady: 30 000 ,- v pokladně líhně je 6 000. ,-  

Celkem tedy stav financí celkem: 101 000,-  Kč 

V očekávání příjem  vyfakturováno   0 Kč 

V povinnosti  plateb výdaje ve splatnosti  0  ,-Kč 

 

 

 

B. Výbor MO schvaluje: 

Ruší se schválení v plném rozsahu z jednání VS ze dne  16.5.2016  dle bodu Ad 6 

f) Žádost o přijetí za člena MO: Oba žadatele svojí žádost stáhli nazpět. 

- Lorenz Jaroslav  a  Lorenzová Marie – Verměřovice 193, tel. 736 277 751, 

lorenc.turecko@seznam.cz.  Přihlášky viz příloha k zápisu. 

Hlasování o programu jednání: 

pro 5     proti 0   zdrželo se 0   

 

Ad4 d)   Jeseter Sibiřský – Vysazení do MV 

Dne 17.6.2016 byl uskutečněn nákup Jesetera sibiřského z MO Pardubice  (ryba vel.  35 

cm/a ceně  100,-/kus) 

Nakoupeno celkem 220 ks (vysazeno do VD Mostiska 80 ks  a do Záhořského rybníka  

140 ks) – Celkem nákladem 22 000 Kč. 

Hlasování o programu jednání:         

pro 4     proti 1   zdrželo se 0   

 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

 

Ad 6. a-c). 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. Změna doby prodeje bude od 8.30 – 11.00 od 1.9. 

2016. (zajistí Marek vše vč. reklamy). 

- 2.7 –   Krsek Jan 

- 9.7-    Hubálek L 
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- 16.7-   Žerníček + Marek 

- 23.7 -  Fiedler 

- 30.7-    Hubálek L 

-   6.8-   Fiedler 

c) Vyhodnocení slovu - rybník Márová Písečná ze dne 18.6.2016. Sloveno  620 

kg. K3,  L3  cca 20 kg.)  500 kg K a 20 kg L bylo vysazeno do Mostisek, 100 kg 

prodáno na místě. 

 

e) Zachování přítoku do D. Tůní – proces jednání se SŽDC a fy. Chládek-

Tintěra dne 29.6.2016  ve 13.00 hod. na místě – odpovídá Krsek J 

 

 

 Rybí hody  2016 by se uspořádaly dne   3.9. 2016.  Reklamu  do zpravodaje   a plakáty na 

vývěsky zajistí Marek,  výrobu plakátů zajistí Kubový na základě podkladů od Makra. vč. 

surovin na jídlo losos….   Podrobnosti  přípravy akce budou dořešeny na VS v srpnu 2016. 

 

Jubilea členů:  osloví s gratulací Marek E-mailem – gratulace a poskytnutí 

dárkového poukazu do prodejny  Ryb. potřeb, U Pošty, Nádražní 42, Žamberk ve 

výši   500 Kč.   

 

Příští jednání výboru bude dne  srpen  2016  od 18.00 hod. v klubovně MO.  

Termín se ještě upřesní.  

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

Zápis ověřil:  Marek Josef- účetní ………………………………………..………. 

V Letohradě  dne  27.6.2016 

 

 

Výbor MO přeje všem  členům  MO  Letohrad krásné prožití 

dovolených ve zdraví a odpočinku 

 

 

 

 


