
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 24.11.2017 ve 18.00 hod. v klubovně MO. 

 

Přítomni: 

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

Kubový Jiří, Žerníček Jiří,   

 

Omluveni:   Drbohlav Karel 

 

Hosté:,   členové DK -  Hybš Jiří,  Fajt David 

 

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. Krsek Jan 

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. Stav účtů a pokladen -  účetní. 

4. Plány revize majetku MO a účetních a pokladních – stanovení inventárních komisí  

5. Organizace Vánočního prodeje ryb 

6. Informace o zarybnění MV podzim 2017 

7. 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. Nákup elektrického zdroje ohradníku (ochrana proti vydře)  

d. Stanovení termínu konání VCS 

 

Hlasování o programu jednání: 

Pro 5 ,  proti 0 ,  zdrželo se 0,   nepřítomen  … 

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:   nebyla 

 

 

Pošta odeslaná: nebyla 

 

     

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne  26.9.2017: 

- Zajištěna objednávka jiker PO  v OB  v množství 200 tis. ks – zajistí VčÚS HK. 

- Realizováno podzimní zarybnění obou MV v rozsahu schváleného bodu Ad5) minulé 

VS 

- Slov chráněných úseků řeky pro odlov Mn gen. – trvá ( má za úkol Marek) 

- Naskladněny vánoční ryby v rozsahu schváleného bodu Ad5) minulé VS 

 

        

Usnesení z VS 24.11.2016 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí: 

 

Ad.3) Stav účtů a pokladen. 

 

Stav účtů:. 146 000 Kč   

Stav poklady:  45 000 Kč       v pokladně líhně je  3 000 Kč 

Celkem tedy stav financí celkem:  194 000 Kč 

 

Očekávané výdaje do VČS: 100 000 Kč ve splatnosti  zarybnění MV podzim 2017 

Očekávané příjmy do VČS: 30 000  Kč ve splatnosti za povolenky (vratky) 

 

 

 

Ad4). Plány revizí majetku MO a účetních  a pokladních dokladů  -  určení 

inventárních komisí a termínů investury. 

 

a) Inventura účetních a pokladních dokladů – do 31.1.2018 (do VČS)  ve složení: 

Předseda Fajt David, člen  Marek Josef 

                                

Inventurní komise na inventarizaci majetku  MO ČRS v líhni a klubovně do 31.12.2017:  

Předseda David Fajt, Žerníček Jiří, Krsek Jan. Proběhne 16.12.2017, Občerstvení zajistí 

Marek. 

 

Předseda obou komisí předá výboru  MO písemné zápisy z provedených inventur 

nejpozději do dne konání VČS 2018. 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

Ad5) Organizace Vánočního prodeje ryb 

 

Ceník živých ryb zajistí účetní a jednatel dle nákupních ceny a  prodejní marže.  Prodej 

je připraven a bude řádně inzerován. 
  

Pro doplnění prodeje bude zajištěno občerstvení k teple klubovny: 

Rybí kapří polévka v klubovně        40,-/porce 

Sumčí a Kapří hranolky 100 g/porce    70,-/porci 

Další nabídka (čaj, káva, svařák, grog, pivo, pito viz ceník u prodejního místa klubovny) 

a) Prodej vánočních ryb 

Celkem nakoupeno 1200 kg kapr výběr, 100 kg Amur, 35 kg štika, 40 kg lín, 4 sumce 

Ryb je dle prodeje předchozích let dostatek. 

 

 

Ad2) Informace o zarybnění MV podzim 2017 – souhlasí s usnesením VS ze dne  

26.9.2017 bodu Ad5).  

 

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad7c)   Nákup elektrického zdroje ohradníku (účinnější ochrana proti vydře).  

Byl schválen nákup od  fy. Kamír typ: Zdroj pro elektrická hrazení LACME UBISON 

15000, síťový, výkon 15 J za 9 922 Kč vč. DPH.  
 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

Ad 4 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 

 

25.11 - Krsek 

2.12.  Marek 

9.12. Fiedler 



16.12.  Žerníček 

23.12. prodej je součásti prodeje vánočních ryb 

30.12. – neprodává se nebo Fiedler 

 

d. Stanovení termínu konání VCS 

Termín bude 17.2. 2018 od  9.00 hod. v hasičárně Letohrad, Místo zajistí Krsek, guláš 

Marek ….. pití Fiedler. Podrobná příprava jednání VČS bude projednána na VS dne 

15.1.2018. 

 

Příští jednání výboru bude dne 15.1. 2018   od 18.00 hod. v klubovně MO. Zapsal:  

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

Zápis ověřil:  Krsek Jan - předseda ………………………………………..………. 

V Letohradě  dne  24.11.2017 

  


