
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 7.8.2018 ve 18.00 hod. v klubovně MO. 

 

Přítomni: 

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

Josef Marek,  Kubový Jiří,  Žerníček Jiří 

Omluveni:   členové DK  -  Fajt David 

Hosté:    

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze výboru 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 - jednatel 

3. Stav účtů a pokladen k 1.8.2018 -  účetní. 

4. Schválení  zarybnění Mostisk a Záhořského rybníka  podzim 2018 a objem 

objednaných vánočních ryb - výbor 

5. Plnění úkolů vyplývajících z usnesení VČS 2018   revír D. Tůně - předseda 

6. Příprava akce Rybí hody 2018-výbor 

7. Aktuální stav v řešení  nesplaceného dluhu Hubálka Lukáše, vydaný  soudní 

směneční platební rozkaz, exekuce– výbor 

8. Diskuze,  různé, závěr. 

a. Voda a teplo  v líhni – úhyny ryb a mimořádné zarybnění řeky-hospodář. 

Plán chovu od  2019, reagující na změnu klimatu a zdrojů vody pro líheň 

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

jednatel. 

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

předseda. 

d. Zvýšené náklady  na el. energii pro udržení ryb naživu – podání žádosti na 

mimořádnou dotaci od města Letohradu 20 tis. - jednatel 

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

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

povinnosti – vstupní jednání ze dne 3.8.2018 - Fiedler+Marek 

f. Různé 

 



 

Hlasování o programu jednání: 

Pro …5,  proti 0 ,  zdrželo se 0 

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

jednání byl tedy schválen jednomyslně 

  

 

Vlastní jednání výboru a DK 
 

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

 

Pošta odeslaná:  

- žádost  OS Ustí n.O. na vydání  směnečného platebního rozkazu  na úhradu dluhu 

Lukáše Hubálka 

- Faktura za slov Čermenky 

- Faktura na zarybňovací plán – dozarybnění 2018 

Pošta přijatá:    

- Soudní směneční platební rozkaz na úhradu dluhu Lukáše Hubálka 

 

 

Ad.2. Vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 6.6.2018  

- Pokračují jednání o zařazení Dobroučských tůní do MV – viz samostatný bod. 

- Provedena GO přívěsného vozíku včetně nové STK (na 4 roky je tak vše OK). 

 

Usnesení z VS 7.8.2018 dle bodů programu 
 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad.3) Stav účtů a pokladen. 

 

Stav účtů:  238 000,-.Kč.   

Stav poklady: 75 000,-.Kč  v pokladně líhně je 3 400. Kč. 

Celkem tedy stav financí celkem:  316 400,- Kč. 

 

Očekávané výdaje do VČS:  30 000 Kč    krmení 

Očekávané příjmy do VČS:  55 000  Kč ve splatnosti ( zarybňovací plán 2018, slov 

Čermenky) 

 

 

 

Ad5)  Plnění úkolů vyplývajících z usnesení VČS 2018   revír D. Tůně – předseda 

Dobroučké tůně  do revíru MV – pronájem vodní plochy(dle pozemků)  byl již radou obce 

D. Dobrouč schválen  a to za nájemné ve výši 2 000,-/rok. Jakmile bude nájemní smlouva 

+ plná moc, požádá předseda  odbor ŽP Pk o rozšíření  revíru Mostiska o tuto vodu.  



Bude to probíhat je 3 samostatných,  na sebe navazujících správních řízení: 

1. Vynětí D. Tůní ze pstruhového revíru  (souhlas k tomuto kroku ČRS ÚS HK na  to 

dá) 

2. Zařazení D. Tůní do našeho stávajícího RR MV  Mostiska  a Záhořský rybník 

3. Změna stávajícího zarybňovacího plánu stávajícího RR   MV Mostiska  a Záhořský 

rybník  k navýšení o zarybňování D. Tůní. 

Informace o  postupu lze sledovat ze zápisů z dalších výborových schůzí. 

 

 

Ad6) Příprava akce Rybí hody 2018-výbor – termín 22.9. 2018 od 11.00 hod. 

- Plakáty –  40 ks  formát A3  - zajistí pan Dytrt- z podkladů pana Marka 

- Zpravodaj – info o konání akce zajistí u Golempresu  Marek 

- Jídla – losos, pstruh, lín smažený hranolky sumec+kapr, polévky obě,  rybí salát, 

rybí karbenátky (musí se usmažit a připravit 5.9 a naložit) 

- Kapři slovit  do  5.9 a případně  je dokoupit pokud budou chybět ke karbanátkům a 

hranolkům, salátům … 

 

 

Ad7) Aktuální stav v řešení  nesplaceného dluhu Hubálka Lukáše, vydaný soudní 

směneční platební rozkaz, exekuce…   

 

Lhůta pro splacení nesplaceného dluhu ze směnky stanovená soudem již uběhla. Dluh 

nebyl dlužníkem splacen, ani dlužník ve věci nijak s výborem MO nejednal. Bude tedy 

ověřeno nabytí právní moci a vykonatelnosti platebního rozkazu.  Pokud ano, bude dluh 

exekučně vymáhán.  Platební rozkaz doposud nenabyl vykonatelnosti. Další postup zajistí 

jednatel a předseda.  Přístup našeho už bývalého člena (jeho členství neuhrazením 

členského příspěvku  od 1.5.2018 v souladu se Stanovami ČRS zaniklo) je naprosto 

nepřijatelný a vymožení dluhu bude nadále řešeno všemi právními prostředky. 

 

 

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad4. Schválení  zarybnění Mostisk a Záhořského rybníka podzim 2018 a objem 

vánočních ryb ze sádek p. Petr Beneš, Sopřeč 

 

Dozarybnní podzim 2018 Mostiska : Kapr 1 500 kg, amur 300 kg, lín max. 50 kg, Š 50 kg, 

nebo štiku ročka 500 ks 

         Záhořský : Kapr 1 000 kg, amur 300 kg, lín max. 50 kg, Š 50 kg 

Candát ročka  - dvouročka 500 ks nebo štiku ročka 500 ks 

 

  



Vánoční prodej:   Kapr cca 1 000 do 3 kg/rybu  -  1100 kg okolo 3,5 kg/rybu podle 

velikosti ryb, amur 50 kg Š 10 ks,   sumec 5 ks (do 5 kg).  Na výběr k Benešovi pojedeme 

osobně 3.11 2018, kdy má slov. 

 

Hlasování:  

Pro 5,   proti 0,   zdrželo se 0    

 

 

C. Výbor MO projednal v různém Ad8): 

 

a.  Voda a teplo  v líhni – úhyny ryb, mimořádné zarybnění řeky - hospodář. Plán chovu od  

2019 bude přizpůsoben  probíhající  změně klimatu a zdroje vody pro líheň. Chov 

tržních ryb bude plánován pouze v jedné kaskádě rybníčků  a to pouze ve dvou 

horních ve směru přítoku.  Chov na kanálu pouze dočasný, úschova pro prodeje, 

nakoupené tržní ryby mimo letní období.  V roce 2018 již není zajišťování žádný 

vlastní plůdek Si pro další chov. Stávající plůdek Si ¼ onemocněl  Kožovcem a musel 

být zlikvidován. 

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

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

 

18.8.  Fiedler 

25.8     Krsek  

1.9. Žerníček 

8.9.  Fajt + Černohous   

15.9. Adamec Petr 

22.9.    rybí hody , prodej Krsek 

29.9. Fiedler 

6.10. Marek 

 

d. Zvýšené náklady  na el. energii pro udržení ryb naživu – podání žádosti na 

mimořádnou dotaci od města Letohradu 20 tis. - jednatel 

e. Revize smluv s hasičskou pojišťovnou na rozsah  pojištění majetku líhně a ryb, 

klubovny, psa a pojištění na úrazy členů při výkonu brigádnické povinnosti – vstupní 

jednání ze dne 3.8.2018 - Fiedler+Marek    

f. Různé  

 

- Žádost o členství v MO Letohrad podal pan Boháč Jindřich, D. Dobrouč 

255 -  nemá zkoušky –  můžou se s ním udělat  až na jaře 2019 

- Nákup dveří  do záchodů 2x, sprchy 1x a do meziprostoru  k záchodům 1x – 

schváleno – zajistí v OBI Jirka Žerníček  ( cena za kus max. 1 500Kč) 

 

 

 



Příští jednání výboru bude dne  5.9. 2018  od 18.00 hod. v klubovně  spojené 

s přípravou rybích karbenátků…  

 

Výzva pro členy a členky naší MO – pokud můžete pomoci 

s přípravou rybích hodů, budeme rádi za Vaši účast 21 – 22/9. 

v klubovně. Je třeba trochu poklidit a pomoci při přípravě jídel 

na sobotu a samotný sobotní výdej. Hlaste se prosím u pana 

Marka (603 879 188) 

 

Zapsal:  

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

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

V Letohradě  dne  7.8.2018 

  

 


