
 

Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 25.4.2018 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:    

 

Hosté:   členové DK – Fajt David, Drbohlav Karel 

 

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. Stav o prodeji plůdku v líhni k 25.4.2018 (fakturace) 

5. Stav přípravy a potřeb na rybářské závody dětí a dospělých  Mostiska 2018 

6. Naplnění podmínek GDPR v rámci propozic  RADY  ČRS v rámci MO ČRS Letohrad 

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. Slovy potoků a vysazování plůdku Po  - hospodář 

d. Zarybnění T. Orlice 5  dle násadového plánu 2018 – info hospodář + DK 

e. Různé 

f. Přijetí nového člena – Šetina Josef, Orlice 54, nar. 26.4.1988 

 

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:    MÚ Žbk – odvolání Ondra a Lukáše Hubálkových z RS v rozsahu 

kompetence ORP 3 MÚ Žamberk 

 

Pošta odeslaná:   -     hlášení rybníkáře na Pk za 2017 

- žádost pro odvolání členů RS (Ondřej a Lukáš Hubálkovi) z výkonu 

RS na všech revírech (místní MV i krajské revíry) 

  -  Oznámení  KÚ Pk o konání zkoušek na získání 1 RL mládeže i  

      dospělých členů 

 

 

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne  19.3.2018 – trvají úkoly: 

1) Schválení zarybnění Mostisk před rybářskými závody 2018.  Je zajištěno, 

2)  Přiřazení P revíru D. Tůně k MP revíru MV  - probíhá úspěšně.  

3) Školení nových členů na získání 1 RL – 21.4. 2018 proběhly závěrečné zkoušky. 

Všichni 3 uchazeči (Pacalová, Kašparová a Čihák   uspěli.) a bylo jim vydáno 

osvědčení. 
4) Revize smluv s hasičskou pojišťovnou na rozsah pojištění majetku líhně a ryb, 

klubovny, psa a pojištění na úrazy členů při výkonu brigádnické povinnosti.  Je 

v přípravné fázi návrhů ze strany pojišťovny. Osobní jednání se teprve uskuteční. 

5) 2018 - revize RHP, komína, elektriky – kontrola plnění povinností. Rivize e. platné, 

revize komína proběhla ve 4/2018 (zápis uložen u jednatele) 

6) Schválení nákupu nového sporáku do kuchyně klubovny, rychlovarné konvice a talířů.  

-  sporák zakoupen, el. varná konvice a ubrusy zakoupeny - je splněno. Nákup talířů 

čeká na nejlepší ceny. 

 
 

 

Usnesení z VS 25.4.2018 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad.3) Stav účtů a pokladen. 

 

Stav účtů:    197 466 ,-.Kč.   

Stav poklady: 29 821  ,-.Kč  v pokladně líhně je 15 000  Kč. 

Celkem tedy stav financí celkem:   242 287,- Kč. 

 

Očekávané výdaje do VČS:  0  (je vše zaplaceno vč. povolenek…) 

 

Očekávané příjmy do VČS:   

- za plůdek PO  65 060 Kč  bude  fakturováno do 1.5.2018. 

- Následně ještě v poč. května cca 20 000,_  (za prodej Po 



rozkrmeného  za 1,-/ks pro MO Běstvina + Bojanov).  

- - Dále ještě cca 15 000 za prodej Po organizacím, které si jej ještě 

nevyzvedly.  

- - Dále je očekáván příjem z fakturace části zarybňopvcacího plánu 

T. Orlice 5  pro 2018, které proběhlo dne 24.4.2018 v objemu  200 

kg tržního Si. Předpokládaná fakturace (200*85,-)   je 17 000,- 

 

 

 

 

Ad 4) Stav plůdku v líhni k 25.4. 2018, prodeje plůdku  a vlastního chovu.  

Produkce v líhni: 

Si O      80 000  ks  (na vlastních  5-ti rozkrmovacích nádržích) 

 

PoO  (potoky) vysazeno:   5 000 Ks Hnátnice 

      2 500 ks  Dlouhoňovice po pož. nádrž +  2 500 Písečná 

                                             3 000 ks bude   ponecháno pro vlastní chov líheň  

 

Prodej plůdku PoO rozkrmený:   dle  upravené  propozice z Vč ÚS – cena schválena na 

300,-  až 350 /1000 ks podle stáří  při odběru. 

 

Prodej  PO do 3cm  12 000 pro MO Bojanov,  8 000 Běstvina   za 1,-/ks.  + Si0 

Bojanov 5 000 ks.  Zisk  cca 20 000,- 

 

 

Ad.5) Stav přípravy a potřeb na rybářské závody dětí a dospělých  Mostiska 2018. 

Pomoc Jirkovi Kubovému poskytne při ve dni závodů Jirka Žerníček. 

 

Pivo, kelímky … Zajistí   Fiedler 

Příprava ryby, organizace…. Kubový 

Pozvání Poláci- Fiedler 

Na ceny dětí  vyčlenit  5 000,-  

 

 

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad6) Naplnění podmínek GDPR v rámci propozic  RADY  ČRS v rámci MO ČRS 

Letohrad. 

 

MO ČRS Letohrad prostřednictvím VS přijímá vydanou směrnici pobočného spolku 

pro GDPR.   

Přijatá směrnice bude zveřejněna od 25.5.2018 na www.crsletohrad.cz 

Souhlas s nakládání s os. údaji se musí získat od všech členů nejpozději při prodeji 

členské známky na 2019. (Dle metodického pokynu nadřízené složky ČRS). 

 

http://www.crsletohrad.cz/


Přihlášky nových členů o již musí být od 25.5.2018 vybaveny písemným 

souhlasem člena.  Jednatel přiloží nový formulář přihlášky na webové stránky 

MO Letohrad. 

 

Výbor v rámci naplnění uvedených předpisů ukládá jednotlivým členů výboru a DK tyto 

úkoly:  Plnit ustanovení směrnice pro GDPR  MO ČRS Letohrad v rámci výkonu svých 

povinností dle stanov ČRS a jednacího řádu ČRS. 

Pro …5….   proti 0  zdrželo se 0 

 

 

 

Ad7,f)    Přijetí nových členů –  Šetina Josef, Orlice 54, nar. 26.4.1988 

                -  Marek Souček Mistrovice  206, nar. 5.1.1973 

Školení a zkoušky na získání 1 RL zajistí jednatelů po dohodě s žadateli. 

Pro …5….   proti 0  zdrželo se 0 

 

      

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

Ad 7 a-e) Různé 

 

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

 

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

předseda 

 

 

28.4 Žerníček  

5.5.  Fiedler 

12.5. Marek      (pouť Letohrad) 

19.5  Krsek 

26.5  Mařík       (závody Mostiska ) – budou tu Poláci 

2.6    Černohous + Fajt 

9.6    Fiedler 

 

 

c. Slovy potoků a vysazování plůdku Po 2018  - lovné čety 

23.4.2018 – proběhl slov Potočnice a  Dlouhoňovického potoka s vysazením 

PoO  á 2 500 ks půdku PoO rozkrmeného. Výnosnost ročka velmi malá. 

28.4.2018 - bude slovena Hnátnice s vysazením 5 000 půdku PoO 

rozkrmeného 

 

 

 

 



d. Zarybnění T. Orlice 5  dle násadového plánu 2018 – info hospodář + DK 

Dne 21.4. proběhlo vysazení  200 kg násadové ryby Si v lovné míře do úseku 

T. Orlice 5  (od mostu a jezu u líhně Orlice  – po soutok Čermenky a T. Orlice  

pod Verměřovicemi). Účetní zajistí fakturaci tohoto zarybnění na VčÚS 

H.K. v rámci stanoveného zarybňovacího plánu 2018 

 

e. Různé :  Fy. Contipro Pharma byla  požádána o poskytnutí daru 

 

 

   

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

Zapsal:  

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

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

V Letohradě  dne   25.4. 2018 

  

 

 


