
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 5.9.2018 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  

Hosté:    členové DK  -  Fajt David,  Sysr Jiří 

 

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze výboru je počtem přítomných členů 4 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  4  proti 0  zdrželo se 0 

 

 

2.  Zpráva účetního –stav financí – Marek 

3.  Stav  hospodářství líhně, plány  slovů a výtěrů 

4.  Projednání a schválení nákupu jiker v OB Po  

5.  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 

c) Schválení nákupu mycího stroje VAP Karcher K3 (cena do 6 tis. vč. DPH) 

d) Různé 

 

 

Hlasování o programu jednání: 

Pro …,  proti 0 ,  zdrželo se 0 

Pro navržený  program se vyslovilo celkem  4 členů V ze 4  přítomných  -  program 

jednání byl tedy schválen jednomyslně 

 

 

Vlastní jednání výboru a DK 
 

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

 

Pošta odeslaná:  



- Žádost o vyjmutí ryb. revíru  Dobroučské Tůně z P revíru – žádost podána na KÚ  Pk 

(zajištuje předseda) 

- Žádost o povolení vysazování nepůvodních druhů ryb do revíru MV – Amur bílý na MÚ     

Žbk. (zajištuje jednatel) 

 

Pošta přijatá:    

MÚ Žbk - Oznámení o zahájení správního řízení na vydání povolení k vysazování 

nepůvodních druhů ryb  - Amura  bílého do revíru MV 

 

 

 

 Vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 7.8.2018  

- Pokračují jednání o zařazení Dobroučských tůní do MV. K uvedeným úkonům  a jejich 

plnění dle zápisu z VS dne 7.8.2018 dále přibyla žádost o výjimku na vysazování 

nepůvodního druhu ryby Amur bílý do MV ( žádost podána a  vyřizují ji na MÚ Žbk - 

jednatel). Protože již byla uzavřena Pachtovní smlouva mezi ČRS MO Letohrad a  

vlastníkem  pozemku pod vodou , tj. obcí D. Dobrouč, bylo možné proces zahájit prvním 

správním úkonem s KÚ Pk – žádostí o vynětí vody z P revíru (žádost byla podána ve 35 

týdnu).Následovat budou další správní úkony, které novou MV včlení do stávajícího MP 

revíru. 

- Následně bude souběžně probíhat i řízení o prodloužení k povolení k výkonu ryb. 

práva (je platné do 3.12.2018),o které bude společně se změnou  hospod. plánu  

žádáno do konce 2018.    

Oba tyto procesy jsou pečlivě sledovány, aby MO nezanedbala žádné své povinnosti 

- 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  proběhlo. Nyní se čeká na návrhy pojišťovny. Do konání této 

VS žádné návrhy nedorazily.   

 

 

Usnesení z VS 5.9.2018 dle bodů programu 
 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad.2) Stav účtů a pokladen. 

 

Stav účtů:  241 000 ,-.Kč.   

Stav poklady: 42 000,-.Kč  v pokladně líhně je. 6 000 Kč. 

Celkem tedy stav financí celkem: 289 000 ,- Kč. 

 

Očekávané výdaje do VČS:   6 000,- (VAP),  10 000,-  (5 x dveře do klubovny) 

 

Očekávané příjmy do VČS:   

 

 

 



Ad3)  Stav  hospodářství líhně, plány  slovů a výtěrů 

- Mník – slov Marek +Žerňa  - vzít cca 5-10 ks generační 

 

 

 

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad4. Projednání a schválení nákupu jiker v OB Po  

Výbor schvaluje nákup jiker v OB Po v počtu 250 tis. K tomu pověřuje jednatele. 

Hlasování:  

Pro ,   proti ,   zdrželo se     

 

Ad5c) Schválení nákupu mycího stroje VAP Karcher K3 (cena do 6 tis. vč. DPH) 

Výbor nákup schvaluje. Zajistí jednatel. 

 

 

C. Výbor MO projednal v různém Ad5): 

 

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

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

předseda 

8.9. Černohous  (Fiedler) 

15.9.  Adamec Petr 

22.9.    Krsek Jan 

29.9.  Marek 

6.10.  Marek 

13.10.   Krsek Jan 

 

 

e) Různé  

– Organizace  náhradních  „Rybích hodů“  za zrušenou  zářiovou akci  

V sobotu 22.12. v rámci prodeje vánočních ryb. hranolky, losos, polévka, pstruh). Do pol. 

11/2018 se musí udělat plakát…. 

 

Příští VS se bude konat dne 18.10 od 18.00 hod.  

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

Zápis ověřil:  Žerníček Jiří  ………………………………………..………. 

 

V Letohradě  dne  5.9.2018 



  

 


