
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 19.3.2018 ve 18.00 hod. v klubovně MO. 

 

Přítomni: 

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

Josef Marek,  Žerníček Jiří 

 

Omluveni:   Kubový Jiří,  Žerníček Jiří 

 

Hosté:   členové DK  a další hosté -  Fajt David,  Drbohlav Karel 

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze výboru 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:  Ing. Jak Krsek 

Pro 3,  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 k 19.3.2018  

4. Odměny členům výboru a líhňařské skupiny  za rok 2017 dle směrnice č.1. 

5. Příprava rybářských závodů dětí a dospělých 2018. 

6. Schválení zarybnění Mostisk před rybářskými závody  2018. 

7. Návrh na odvolání Ondřeje a Lukáše Hubálkových z výkonu rybářské stráže 

krajských vod i z  vod revíru Malé vody MO CRS Letohrad. 

8. Plnění úkolů vyplývajících z usnesení VČS 2018  (co s vodou D. Tůně ?…). 

9. Diskuze,  různé, závěr. 

a. stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS  

b. stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS  

c. Příprava školení na získání prvního RL pro nové členy schválené na VČS 

2018 

(rekapitulace podaných žádostí na členství, přestupy, obnova členství.. do 

data  VČS 2018)  



d. Revize smluv s hasičskou pojišťovnou na rozsah pojištění majetku líhně a 

ryb, klubovny, psa a pojištění na úrazy členů při výkonu brigádnické 

povinnosti. 

e. 2018 - revize RHP, komína, elektriky – kontrola plnění povinností. 

f. Příprava na distribuci plůdku PO dle seznamu VčÚS a individuálních 

odběratelů  (celkem bude ve 4/2018  k dispozici 250 tis.) 

g. Schválení nákupu nového sporáku do kuchyně klubovny, rychlovarné 

konvice a  talířů. 

h. Změna  v podmínkách při nájmu klubovny – výběr fin. kauce  1 500 Kč před 

nájmem (netýkalo by se to nájemců z řad členů MO Letohrad popř. 

„spolehlivých nájemců, které správce osobně zná“). 

i. Různé 

 

 

Hlasování o programu jednání: 

Pro3 ,  proti 0 ,  zdrželo se 0,   nepřítomen 2 

Pro navržený  program se vyslovili celkem 3 členů V z 5-ti přítomných  -  program 

jednání byl tedy schválen 

   

 

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta přijatá:   faktura za židle a stoly klubovna – zaplacena,  faktura za krmení 

zaplacena. 

Pošta  odeslaná:   nebyla evidována žádná odeslaná pošta 

 

     

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne   23.1.2018 – trvají úkoly: 

- Pokračování přípravy rybníčky v líhni -   je vydáno  platné SP. Zatím se nic 

neplánuje. Bude připravována  nějaká budoucí dotace. 

- Nákup nových stolů, židlí a ubrusů do klubovny – splněno  v rozsahu zápisu z VS 

 

 

Usnesení z VS 19.3.2018 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad.3) Stav účtů a pokladen. 

 

Stav účtů:  193 000 -.Kč.   

Stav poklady:  21 400 -.Kč  v pokladně líhně je 3 000,-. Kč. 

Celkem tedy stav financí celkem:  217 400,- Kč. 

 

Očekávané výdaje do VS:    0 Kč  ve splatnosti. 

Očekávané příjmy do VS:    0  Kč ve splatnosti. 

 

 



 

 

 

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

 

Ad4) Odměny členům výboru a líhňařské skupiny  za rok 2017 dle směrnice č.1. 

 

Nejsou připraveny všechny podklady, zejména  daňové přiznání. Bod přeložen na příští 

VS. 

Hlasování:  

Pro 3,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen  2 

 

 

 

Ad5. Příprava rybářských závodů dětí a dospělých 2018. 

  Výbor schvaluje vyčlenit pro  nákup cen na ryb závody dětí z rozpočtu MO částku 

5 000,- . Ceny zajistí přítel Kubový.  Rybářské závody dospělých  budou 26.5.2018, dětí 

týden před. 

Hlasování:  

Pro 3,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen 2  

 

 

Ad6. Schválení  zarybnění Mostisk před rybářskými závody 2018. 

Kapr  (amur)v objemu max. 500 kg ve vel. Do 40 cm.  Násadu si zajistí přítel Kubový. 

Hlasování:  

Pro 3,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen  2 

 

 

Ad7. Návrh na odvolání Ondřeje a Lukáše Hubálkových z výkonu rybářské stráže 

krajských vod i z vod revíru Malé vody MO CRS Letohrad. 

 

Výbor posoudil dosavadní výkony a přístupy členů, kteří vykonávají funkci RS a 

následně projednal návrh zástupce hospodáře na pstruhovém revíru T. Orlice 5, 

hospodáře Malé vody MO Letohrad a hospodáře MO ČRS Letohrad 

k zefektivnění funkce výkonu rybářské stráže členů MO ČRS Letohrad. Rozhodl, 

že podá návrh na odvolání stávajících členů RS pana Lukáše a Ondřeje Hubálka  a 

to jak pro výkon  RS v působnosti MO Letohrad, tak i v rámci celokrajské 

působnosti (podnět k tomu zašle VčÚS H. Králové, který návrh na KÚ Pk na  

jmenování na působnost celokrajskou dříve provedl).   – zajistí  jednatel 

Hlasování:  

Pro 3,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen  2  

 

 



Ad8)  Plnění úkolů vyplývajících z usnesení VČS 2018  (co dále s vodou D. Tůně…). 

Výbor pověřuje k plnění bodu  usnesení VČS 2018  člena výboru Ing. Krska 

Jana,  který bude o podniknutých krocích výbor pravidelně informovat.  

Hlasování:  

Pro 3 ,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen  2 

 

 

Ad9g) Schválení nákupu nového sporáku do kuchyně klubovny, rychlovarné konvice a  

talířů. 

 

Byl schválen nákup nového  4-ploténkového sklokeramického el. sporáku  s el. troubou  do 

výše cca 8 000,-. Stávající plynový sporák a jeden nejvíce poškozený  stávající el. sporák 

bude  odvezen a zlikvidován.  Dtto bude zlikvidována i nefunkční myčka na nádobí, ta 

zatím bez náhrady. Výhledový stav v kuchyni bude tedy 2 ks el. sporáku s troubami (nový 

a jeden zachovalý  původní) – zajistí J. Žerníček. 

Rychlovarnou konvici na  objem 2 l do výše 1 000,-  zakoupí Marek  

Dále bude zakoupeno 5 sad porcelánových bílých talířů  (např. sada Luminarc, Toro,  nebo 

barevné linky sada Banquet Pastele…)  = celkem je třeba vybavit klubovnu 30 ks  

mělkých, hlubokých a dezertních). Stávající talíře budou přebrány a ponechány stejné 

druhy ze sad. Cena  max. celkem do 3 000,-.  – zajistí Marek 

Hlasování:  

Pro 3,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen  2  

 

 

Adh)  Změna  v podmínkách při nájmu klubovny – výběr fin. kauce  1 500 Kč před 

nájmem (netýkalo by se to nájemců z řad členů MO Letohrad) 

 

V případě nájemce, kterým není člen MO ČRS Letohrad, bude při platbě a podpisu 

smlouvy složena u  účetního fin. kauce ve výši 1 500 Kč, která bude použita v případě 

úhrady způsobení škody na pronajatém majetku (vybavení, inventáři, budově…) 

nájemcem.  Vyúčtována  (vrácena) bude  nájemci při převzetí uklizeného objektu  

správcem na místě. 

Hlasování:  

Pro 3,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen  2 

 

 

 

C. Výbor MO projednal v různém Ad9: 

 

a. stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS -  předseda, 

jednatel -  úkoly do příští VS, popř. průběžné úkoly již  byly rozděleny  

v bodech výše. 

b. stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS – 

předseda. 

 



 

24.3  Fiedler 

31.3  Krsek 

7.4   Marek 

14.4  Fajt  

21.4   Mařík 

28.4  Zerníček 

5.5    Fiedler 

 

c. Příprava školení na získání prvního RL pro nové členy schválené na VČS 

2018 (rekapitulace podaných žádostí na členství, přestupy, obnova 

členství.. do data VČS 2018)  

 

-  Kašparová Ludmila, Holice (byla VS přijata a potvrzena na VČS 2018) -  bude 

konat zkoušky na první RL 

Žádost o členství podali a VS souhlasí s jejich přijetím. 

- Jaroslav Čihák, Bažantnice 727 Letohrad -  budou konat zkoušky na první RL 

- Petra  Pacalová, U Daliborky 11 83 Žamberk - budou konat zkoušky na první RL 

- Gelo Ladislav, Kunčice 131, Letohrad – má platný RL 

  

Termíny a závěrečné zkoušky zajistí jednatel. 

 

d. Revize smluv s hasičskou pojišťovnou na rozsah  pojištění majetku líhně a 

ryb, klubovny, psa a pojištění na úrazy členů při výkonu brigádnické 

povinnosti. – revizi smluv  zajistí  účetní do 31.5.2018  -  zajistí Marek, 

pojistné smlouvy mu předá jednatel.        

e. Revize RHP 2018, komína, elektriky – kontrola plnění povinností zajistí 

jednatel. 

f. Příprava na distribuci plůdku PO dle seznamu VčÚS a individuálních 

odběratelů – seznam má jednatel na 250 tis.  

j. Různé   

- Stav odchovaného plůdku Si je cca 60 tis. Část je stále na aparátech, a 

část je již na žlabu a kruhových nádržích uvnitř. 

 

 

Příští jednání výboru bude dne   25.4. 2018  od 18.00 hod. v klubovně   

Zapsal:  

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

Zápis ověřil:  Jan Krsek  ………………………………………..………. 

V Letohradě  dne  19.3.2018 

  



.. 


