
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 4.8.2016 ve 18.00 hod. v klubovně MO. 

Přítomni: 

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

Hubálek Lukáš,  předseda  DK  Žerníček,   

Omluveni:  Ing. Jan Krsek, Jiří  Kubový 

Hosté:   

 

Usnášení schopnost V  

Schůze V  je počtem přítomných členů 3 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 3     proti 0    zdrželo se  0   

 

 

Navržený program jednání: 

 

1.  Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 27.6.2016. 

2.  Zpráva účetního –stav financí – Marek 

3.  Příprava akce Rybí hody 2016 

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) Informace o odchovu ryb a stavu líhně - hospodář 

 

5. Občerstvení, závěr 

 

Hlasování o programu jednání: 

pro 3      proti 0   zdrželo se 0   

Pro navržený  program se vyslovili celkem 3 členi V  z 5-ti  -  program jednání byl tedy 

schválen 

 

 

 

 



 

Program jednání 
 

Ad1.) Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 27.6.. 

2016 

Pošta došlá:     

- Zahájení  VH řízení  odněští půdy ze ZPF  - chovné rybníčky líheň 

-  Opěrná  zeď D. Čermná –  VH řízení pro Povodí Labe s.p. 

-  Písečná – územní řízení na protipovodňová opatření  pro Lesy  ČR  s.p.   

 

Pošta odeslaná:   

 

       

Plnění úkolů z minulé VS ze dne 27.6.2016 (popř. starších VS) 

   

a)  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 4.8.2016 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad.2) Stav účtů a pokladen 

 

Stav účtů: 88 000,-     

Stav poklady:6 500.,- v pokladně líhně je 0 ,-  

Celkem tedy stav financí celkem: 94 500,-  Kč 

V očekávání příjem  vyfakturováno   0 Kč   

V povinnosti  plateb výdaje ve splatnosti  0  ,-Kč 

 

 

Ad.3.  Příprava akce “Rybí hody  2016”  - Akce je naplánovana na den 27.8.2016 

od 10.30 hod. 

 

Ve zpravodaji nevyjde pozvánka (jsou prázdniny s jedním číslem) 

Plakáty určené pro plakátovací plochy města – vyhotovení plakátu zajistí Kubový dle 

podkladů J.Marka (Ditrt). Vylepení zajistí Marek 

Suroviny a menu: 

a) Losos grilovaný s oblohou – zajistí si všechno, včetně  - Marek 

b)  Polévku z lososa  udělá  doma a doveze v sobotu-  Marek. 

c)  Polévka rybí (kapr+Sumec) klasik -  uvaří  v pátek  v líhni  -  Fiedler ( má na to 

dovolenou) 



d) Kapří  a sumčí  hranolky –  Fiedler – přípravu v pátek zajistí Fiedler 

e) Pstruh  pečený s oblohou  - bude se dělat on-line v sobotu, v pátek se 60 porcí 

naloží – Fiedler  

f) Rybí karbenátky   a pečenáče -  L. Hubálek 

g) Krevetový salát – Marek    

Pstruhovy salát s dresingem -  zajištěno (kuchař – Marcel Brožek) 

h) Rybí salát z mražených ocasů K – jsou v mrazáku -  Hubálek  L 

i) Tuňák – smažený (jen pár porcí, ryba je extrémně drahá)- Marek 

 

Vypůjčit lavice od hasičů – Fiedler 

Topinkovač - Fiedler 

  

Obloha:  Brambory (zajistí J. Žerníček oloupané), zelenina k obloze, citrony, ….. – koupí 

se  50 kg v pátek. 

Pamlsky - sušenky, tyčky, křupky asi ani není potřeba a když, tak jen malinko sladkého.  

Pití – kofoly, minerálky,káva, čaje,cukr……  můžu přivézt taky z Makra.  Udělat jen 

seznam a předat mu ho.  Toustový chleba…, pivo objednáno Staropramen 

 

Personál: 

 

Iva  Marková  přijde pomoct mýt nádobí  i obsluhu 

Výčep bude i venku ve stánku – obsluhu zajistí  Hubálkovi O+L 

Obsluhy -  osloví se J.Stejskal, Šabatovi, Janoušek ,Sysr, Kaplanovi (ženy) 

Prodej živých ryb -  Jan Krsek 

Zajistí Fiedler,Marek, Hubálek  

 

V týdnu před se zsjistí úklid v přístřešku a v  jeho okolí pro umístění  venkovních stolů -  

Fiedler 

B. Výbor MO schvaluje: 

Nebyl projednáván žádný bod ke schálení. 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

Ad 4. 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. Prodejní dobu ponecháme stávající (9.30-12.00) 

6.8  - Fiedler 

13.8 – Žerníček 

20.8- Marek 

27.8.- Krsek 

3.9.-   Marek 

 



 

Jubilea členů:  do 9/2016 jsou již všechny vyřízeny peněžními poukázkami. 

 

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

(termín bude upřesněn) 

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

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

V Letohradě  dne  4.8.2016 

 

 

 

 

 

 


