
Zápis 

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

místní organizace v Letohradě, konané dne 11. 9. 2019 ve 18. 00 h.  

 

Přítomni: 

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

Josef Marek,  Kubový Jiří,    

 

Omluveni:   Jiří Žerníček 

Hosté:   členové DK  a další hosté    

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze výboru je počtem přítomných členů .. 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. Jan Krsek 

Pro 4,  proti  0, zdrželo se 0 

 

Navržený program jednání: 
Vlastní program schůze: 

1. Došlá a odeslaná pošta od minulé VS (Marek). 

2. Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS (Fiedler).  

3. Stav  účtu a pokladen  ke dni konání VS (Marek). 

4. Schválení  žádostí o přijetí nového člena do MO Letohrad  

Anatolií Chudinov, Živnostenská 859, Letohrad, nar. 7.5.1985, tel. 774 103 574 

(zaměstnán u pana Hulínského Letohrad, tel. 721 317 175).  (Výbor). 

5. Plnění plánu práce  MO a výboru  z usnesení VČS 2019 – vyhodnocení (Fiedler). 

6. Plán na zarybnění Malé vody ve 2019 (Fiedler). 

7. Objednávka Vánočních ryb a  příprava Vánočních rybích hodů 2019 (Fiedler). 

8. Nákup  jiker Po  v OB ( chybějící  jikry k našim generačním PO) (Fiedler).  

      9.  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. Účast na RZ v Niemcze 2019 

d. Prodloužení stavebního povolení a nakládání s vodami zemní rybníčky líheň 

(jednatel+ předseda). 

e. Aktuální informace o výskytu nákazy kaprů Herpes virem v Pardubickém 

kraji, opatření na ochranu před nákazou  Malé vody MO Letohrad 

(aktualita je na www.crsletohrad.cz) (Hospodář MV). 

f. Školení na novou RS (Fiedler) 

g. Různé      

 

http://www.crsletohrad.cz/


Hlasování o programu jednání: 

Pro 4 ,  proti 0 ,  zdrželo se 0,   nepřítomen .. 

Pro navržený  program se vyslovili celkem  …. 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 z minulých VS (18. 6. 2019) 

- Schválení přípravy a zahájení realizace stavebního záměru  - výstavby rybníčků 

v líhni…. – úkol pokračuje  

 

Usnesení z VS 11. 9. 2019 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad.3) Stav účtů a pokladen –  sdělení  těchto  údajů je  dispozici  pouze  členům MO 

ČRS Letohrad a to na  osobní vyžádání u účetního spolku.  

 

Ad5) Plnění plánu práce  MO a výboru  z usnesení VČS 2019 – vyhodnocení a 

průběžné plnění. 
 
1. V líhni provádět výtěry, péče o jikry a plůdek ryb v raných stadiích - líhňařská skupina – plněno. 
2. Obnovit chov generačních Po pro výtěry již podzim 2019 (spolupráce s VčÚS H.K.) – plněno. 
3. Odchov plůdku a jeho prodej, prodej tržních ryb, včetně vánočního prodeje ryb  - hospodář + líhňařská 

skupina+brigády – plněno. 
4. Jarní úklid líhně  - mládež   - splněno. 
5. Podle plánu slovů, provést slovy potoků a chráněných pásem řeky a odlovů při případných haváriích  - lovné 

čety, DK-splněno. 
6. Vysazování ryb do revíru T. Orlice 5 dle zarybňovacího plánu – hospodář, DK, vyúčtování účetní- splněno. 
7. Zarybnění Malé vody dle zarybňovacího plánu na 2019 (jaro před závody Mostiska, podzim dozarybnění) – 

je předmětem jednání dle stavu nákazy Herpes virem v ČR 2019. Bude zřejmě odsunuto na jaro 2020. 
8. Prodej povolenek a administrativy (účta…) – pokladník MO, výbor MO- plněno. 
9. Pravidelné sekání trávy v líhni,  Mostiska a Záhořský rybník, případně vybraná místa řeky – skupiny Jiřího 

Kubového- plněno. 
10. Slov mníka spodní rybník Jablonský les – hospodář + brigády – nebude se lovit, již tam není vysazen. 
11. Údržba nářadí, nátěry, revize elektroinstalací, strojů, RHP  a nářadí - brigády- plněno. 
11. Podle potřeby provádět slovy rybníčků v líhni- líhňařská skupina- plněno. 
12. Zajistit školení a zkoušky pro nové členy na rok 2019 – výbor MO – plněno. 
13. Vést kroužek mládeže – referent mládeže- plněno. 
14. Zajištění grantů a podpor spolkové činnosti na 2019 -  jednatel výboru MO (město Letohrad) – plněno. 
15. Zjištění příspěvků za péči o toky (obec Hnátnice, D. Dobrouč, Contipro Group……) – splněno. 
16. Uspořádat Vánoční prodej ryb 2019 – připravuje se.  
17. Účast na ryb. závodech partnerského města   Niemcza  2019   - splněno. 
18. Nákup nového nábytku do klubovny (kuchyň)  a vybavení kuchyně - plněno 



19. Požádat o dotace na výstavbu dvou rybníčků v areálu líhně, popř. dle rozhodnutí výboru zahájit jejich 
výstavbu (stavební povolení je platné do 31.12.2019), popřípadě prodloužit SP. Bude žádáno o prodloužení 
termínu dokončení o 3 roky 

20. Další úkoly, které vyplynou z požadavků na řádný chod MO ČRS Letohrad a schválí je  
výbor MO a DK 

Brigády se budou konat každou  sobotu v období  od 1.dubna – 31.srpna  2019, vždy od 8.00 hod. Pokud člen 

MO nestihne odpracovat hodiny ve vyhlášených termínech, může je zaplatit (cena hodiny je 150,- Kč), nebo 

může hodiny nahradit naturálním plněním  podle rozhodnutí hospodáře MO. Členům, kteří nesplní 

v posuzovaném období svoji brigádnickou povinnost, nebo ji nenahradí naturálním plněním, popř. finanční 

náhradou, zaplatí  pouze členský příspěvek, nebude jim prodána žádná povolenka k lovu  a členský průkaz 

odevzdají výboru MO do depozitu.    Splnění brigád doporučuje výbor v měsících  květen – srpen, kdy je hodně 

práce. Mimo tento interval již není zaručeno, že bude práce pro splnění uvedených brigád.  

 Brigádnická povinnost platí pro členy muže od 16-ti do 60-ti let věku včetně roku, ve kterém je tento věk 

dosažen. Osvobození od brigádnické povinnosti může povolit jen výbor na základě písemné odůvodněné žádosti 

podané členem. Hodiny za člena může odpracovat i jiný člen. Brigádnická povinnost je stanovena 15 hodin/rok. 

– plnění se průběžně a eviduje se  

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad4)  Schválení  žádostí o přijetí nového člena do MO Letohrad 

VS schvaluje žádost  o přijetí nového člena do MO Letohrad pro: 

Anatolií Chudinov, Živnostenská 859, Letohrad, nar. 7.5.1985, tel. 774 103 574 

(zaměstnán u pana Hulínského Letohrad, tel. 721 317 175).  (Výbor). 

Hlasování:  

Pro …4  proti ,0   zdrželo se    0 

 

Ad6) Plán na zarybnění Malé vody ve 2019 (Fiedler). 

Z důvodu výskytu Herpes viru v Pardubickém kraji a z okolí Přelouče (Sopřeč)  ze 

kterého  odebíráme násady pro každoroční zarybnění, je po dohodě se SVS vyloučeno 

násady v roce 2019 přepravovat. Proto VS rozhodla o odkladu zarybnění Malé vody na 

jaro 2020.  

Stávající obsádka po zarybnění 2018 je v MV dokrmována obilím do konce října 2019, 

aby se fyzický stav ryb před zimou maximálně vylepšil. Obilí je dodáváno v rámci 

materiálového plnění brigádnické práce. Krmení MV  bude zajišťovat  O. Hubálek + 2 

brigádníci lodičkami. 

Hlasování:  

Pro 4  proti 0,   zdrželo se    0 

 

AD7) Objednávka Vánočních ryb a  příprava Vánočních rybích hodů 2019. 

Předběžně byl schválen nákup Vánočních ryb na 2019 v objemu cca roku 2018. O něco 

málo více kapra ( spotřeba na kapří hranolky a zájem byl ve 2018 o cca 100 kg vyšší nežli 

jsme měli k dispozici) 

Kapr:   1 150 kg (do 3 kg)   1 250 kg  (vel. průměr 3,5 kg) 

Amur: 50 kg (vel. cca 2-3 kg/ks) 

Štika: 10 ks  (cca 1,5-2 kg/ks)  

Sumec: 5 ks (cca 5 kg/kus) 

 

Rybí hody proběhnou v sobotu 21.12.2019. Jídla stejná jako ve 2018. 



Hlasování:  

Pro 4   proti ,0   zdrželo se   0 

 

 

Ad8) Nákup  jiker Po  v OB ( chybějící  jikry k našim generačním PO) 

Potřeba pro distribuci pro cizí je cca 170 tis. Vlastní generačky dají cca 100 tis..  Nákup 

jiker v OB v objemu 70 tis.  

Hlasování:  

Pro 4   proti 0 ,   zdrželo se 0    

 

C. Výbor MO projednal v různém Ad9: 

 

Ad9).  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. Účast na RZ v Niemcze 2019 – účastnil se přítel Krsek, Žerníček a Sysr 

 

d. Prodloužení stavebního povolení a nakládání s vodami zemní rybníčky líheň- 

VS rozhodla pověřit vyřízením prodloužení stavebního povolení Ing. Danu 

Plhákovou. Plnou moc podepsal předseda a jednatel. 

 

e. Aktuální informace o výskytu nákazy kaprů Herpes virem v Pardubickém 

kraji, opatření na ochranu před nákazou  Malé vody MO Letohrad 

(aktualita je na www.crsletohrad.cz).  

  Hospodář na MV  upozornil e-mailem a na webu MO Letohrad členy MO 

Letohrad o riziku šíření nákazy tímto virem v Pk. Zakázal používání živých 

a i mrtvých nástrah dovezených z jiných revírů v ČR a nabádá k opatrnosti. 

  Jde o zásadní opatření ochrany, které musí být bezpodmínečně 

dodržena.   

 

f. Školení  a zkoušky na novou RS – výbor požádá VčÚS pana Pohla o určení 

termínu zkoušek na druhou pol. října 2019. 

 

g. Různé      - objednat 100 kg okoun u Pohla ( VÝLOV HVĚZDA?) 

 

Prodeje ryb: 

7. 9.  Krsek 

14. 9.  Fiedler 

21. 9.   Krsek 

28. 9.   Černohous Lukáš 

5. 10.  Fiedler - Mařík 

12.10.  Marek  

http://www.crsletohrad.cz/


 

 

 

Příští jednání výboru bude  ŘÍJEN  2019 ( bude upřesněno)  od 18.00 hod. 

v klubovně   

Zapsal:  

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

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

V Letohradě  dne  11. 9. 2019 

  

 


