
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 26.9.2017 ve 18.00 hod. v klubovně MO. 

Přítomni: 

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

Jan Krsek, Jiří Žerníček,  Jiří  Kubový,  Fajt David 

Omluveni:  Hybš Jiří,   

 

Hosté:    

 

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   Žerníček Jiří 

pro 5     proti 0    zdrželo se  0   

 

 

Navržený program jednání: 

 

1.  Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 21.8.2017 

2.  Zpráva účetního –stav financí – Marek 

3.  Stav  hospodářství líhně za 1-3Q/2017 , plány  slovů a výtěrů 

4. Projednání nákupu jiker v OB Po (200 tis. ks) 

5.  Projednání návrhu podzimního zarybnění MV 2017 a nákupu ryb na vánoční prodej 

6.  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 

7. Závěr 

 

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 

21.8.2017 

Pošta došlá:      

- Faktura Rybářství Kunvald za  nakoupené PD tržní 150 kg  

 

Pošta odeslaná:    

- Faktura za prodané krmení ryb vůči Rybářství Kunvald  

 

       

Plnění úkolů z minulé VS ze dne 21.8.2017(popř. starších VS) 

 Nejsou úkoly  

 

Usnesení z VS ze dne 26.9.2017 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad.2) Zpráva účetního - stav účtů a pokladen 

 

Stav účtů:  139 000,-    

Stav poklady: … 10 000,- v pokladně líhně je 7 000,-  

Celkem tedy stav financí celkem:  156 000 ,-  Kč  

V očekávání příjem  vyfakturováno   - 22 615 ,- (zarybňovací plán – doplatek) 

V povinnosti  plateb výdaje ve splatnosti     -………………..0 

 

Ad.3)  Stav  hospodářství líhně za 1-3Q/2017 , plány  slovů a výtěrů 

Slov potoků nebude organizován. Sloví se pouze chráněné pásmo řeka (generačky PO a 

mník). Jikry PO v OB se nakoupí. Pokud bude Mník, provede se umělý výtěr. 

 

Veškerý Si1/2 je přesunut na větší vodu do 2 rybníků. Očet odhadován na min. 5 tis. 

Si 1,5 rok je  ve 2  rybníčkách  v řadě směr ke tvrzi v odhadované vel. 25 dkg a min. 500 

kg. Na Vvánoční oprodej již bude dokrmen na 30 dkg. 

Si gen.  Je  na kanále  připraven pro výtěry. Zajistí přítel Drbohlav a hospodář Žerníček. 

Aparáty jsou připravceny, nádrž vyčištěna. 

 

Ad4) Projednání nákupu jiker v OB Po (200 tis. ks) 

Ano. Objednávku zajistí na prověrkách jednatel. 

 

Hlasování o programu jednání: 

pro 5      proti 0   zdrželo se 0   



Ad5) Projednání návrhu podzimního zarybnění MV 2017 a nákupu ryb na vánoční prodej 

Návrh na zarybnění 2017:  úspornější rok   - Dovoz by byl ze slovu Sopřeč 
17.11.2017 

   
                                   Mostiska                                  Záhořský rybník 
   
            jaro  (realizováno)             podzim           jaro (realizováno)      podzim        
                                                                                        
  
Kapr           700 kg                   800 Kg                                0   200 kg       
Amur              0                           200 kg                                 0             100 kg                
Štika  (1 kg/kus)  60 kg (60 ks)                         54 kg (32ks)                                                         
Candát 1 rok                0                    500 ks                               0              500 ks 
                      
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vánoční prodej 2017 – bude pouze na líhni.  Dovoz ryb do našich sádek  by 
byl  přímo ze slovu rybníka Sopřeč 17.11.2017 

 
Kapr                                   1 200 kg   (z toho bude vyčleněno 100  kg na dary vl. pozemků) 
Mostiska a obec)  
Amur                                    100 kg 
Štika                                      30 kg 
Sumec                                   10 kg (max. 3 ks) 
Lín                                         10 kg   (pokud bude, není nutné) 
     
  
Ryb nebude  na trhu letos nadbytek. Obecně se  velkým producentům na jihu 
Moravy  (Pohořelice) neurodilo. Lze předpokládat mírný růst ceny/kg kapra o 5,-/kg.  To se 
ale ještě uvidí. 
 Pstruha budeme mít na Vánoce myslím dostatek svého.  Nebude muset nic kupovat. 

 

Hlasování o programu jednání: 

pro 5      proti 0   zdrželo se 0   
 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

Ad 6)  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 



Prodeje ryb: 

 

7.10  Marek 

14.10  Fiedler 

21.10  Krsek 

28.10 – svátek zavřeno ???? Fiedler, Žerníček 

4.11. Marek 

Jubilea členů: ověří účetní 

 

Přihlášky nových členů: bez potřeby zkoušek na první RL. 

- obnova členství  v MO Letohrad – Halenka Jiří, Ústecká 480, Letohrad 

(777769491, jiri.halenka@gmail.com) – ANO 

- obnova členství  v MO Letohrad – Plocek, Horní Dobrouč 70, 603741128  

Josef - ANO 

 

Příští jednání výboru bude v pátek dne  3.11.2017 od 18.00 hod. v klubovně MO.   

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

Zápis ověřil:  Zerníček Jiří - hospodář ………………………………………..………. 

V Letohradě  dne  26.9.2017 
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