
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 23. 10. 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, Lukáš  Černohous  a další hosté 

 

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:  PharmDr. Marek 

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  

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

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

rozhodnutí  

5. Schválení nákupu Ca + Š ve stáří 2 roky z Opočna  a vysazení do MV v  10/2019  

6. Organizace Vánočního prodeje ryb a Rybích hodů 2019 

7. Plány revize majetku MO a účetních a pokladních dokladů 2019 – stanovení 

inventárních komisí  

8. Projednání žádosti o prodloužení smlouvy nájemní  pro Rybářství Kunvald s.r.o. do 

31. 12. 2020. Stanovení nové výše nájmu. 

9. Projednání souhlasu o „přidružení„ pana Lukáše Černohouse jako trvale  

hostujícího člena výboru MO Letohrad do  nejbližší VČS 

10.  Instalace kamerového systému v líhni  

      11.  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. Různé      

- Projednání žádosti pana Karla Schwarze 

 

Hlasování o programu jednání: 

Pro 4,  proti 0 ,  zdrželo se  0   



Pro navržený  program se vyslovili celkem 4 členů V z 5-ti přítomných  -  program 

jednání byl tedy schválen. 

   

 

 

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta přijatá:    

- Žádost člena MO Karla Schwarze 

- Materiály na Prověrky 2019 

- Faktura za nákup  tržních ryb od  Rybářství Kunvald s.r.o. 

- Faktura za násady 

Pošta odeslaná:   nebyla  kromě běžné fakturace 

 

 

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS z minulých VS (11. 9. 2019) 

- Schválení přípravy a zahájení realizace stavebního záměru  - výstavby rybníčků v líhni -   

úkol pokračuje, na MÚ ŽBk je podaná žádost o prodlužení stavebního povolení 

- Info a nařízení členům MO  k zamezení šíření nákazy virem Herpes do MV na webu – 

splněno 

- objednávka Vánočních ryb - učiněna 

- zkoušky na RS proběhnou  na VčÚS dne 24.10.2019.  Účast žadatelů zajištěna. 

 

 

Usnesení z VS 23. 10. 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.  

 

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad4)  Schválení  žádostí o přijetí nového člena do MO Letohrad – popř. revokace 

usnesení 

VS schvaluje  usnesení, kterým  revokuje schválení žádosti  o přijetí nového člena do 

MO Letohrad  pro Anatolie Chudinova, Živnostenská 859, Letohrad, nar. 7.5.1985, tel. 

774 103 574 (zaměstnán u pana Hulínského Letohrad, tel. 721 317 175).  (Výbor). Výbor 

žádosti nevyhověl a žadatel se členem MO nestává.  Jednatel o tom zajistí informaci  

panu Chudinovovi. 

Hlasování:  

Pro 4,  proti 0,  zdrželo se 0   

 

 

Ad5) Schválení nákupu Ca + Š ve stáří 2 roky do MV 2019 z Opočna 



Ve  42 týdnu 2019 bylo nakoupeno celkem …………………kg Ca2 a ………………….kg Š2 a 

………………..kg bílé ryby (okoun). Ryby byly vysazena do MV: 

Mostiska:                      Ca2 …………….kg,        Š2 ……………kg                 Br ……………….kg 

 

Faktura do jednání VS nedošla. Bude doplněno na příští VS. 

Hlasování:  

Pro 4,  proti 0,  zdrželo se 0   

 

 

 

AD7) Plány revize majetku MO a účetních a pokladních dokladů 2019 – stanovení 

inventárních komisí  (IK) 

 

Předseda IK majetku :  David Fajt  

Členové: Žerníček Jiří, Krsek Jan. Proběhne v 30. 11. 2019., Drobné občerstvení zajistí 

Marek.   

 

Předseda IK účetních  a pokladních dokladů: Fiedler Lubomír  

členové Krsek Jan, Fajt David 

Proběhne:  po dohodě a uzávěrce účta za 2019  

 

Předsedové obou komisí předají výboru MO písemné zápisy z provedených inventur 

nejpozději do dne předcházejícího konání VČS 2020. 

Hlasování:  

Pro 4,  proti 0,  zdrželo se 0   

 

 

Ad8) Projednání žádosti o prodloužení smlouvy nájemní  pro Rybářství Kunvald s.r.o. 

do 31. 12. 2020. Stanovení nové výše nájmu. 

 

Výbor souhlasí s dodatkem č. 2 nájemní smlouvy spodního rybníčku v líhni pro Rybářství 

Kunvald s.r.o. na rok 2020 a s jejím prodloužením do 31.12.2020 za cenu nájemného ve 

výši  32 000,-. Kč. (nájemné pro 2019 činilo 26 000 Kč). 

Splatné nájmu bude  jednorázově  do 31.3.2020.   Fakturaci nájemného na 2020 zajistí 

účetní ve 3/2020. 

 

Hlasování:  

Pro 4,  proti 0,  zdrželo se 0   

 

 

Ad9) Projednání souhlasu o „přidružení „pana Lukáše Černohouse jako trvale  

hostujícího člena výboru MO Letohrad do  nejbližší VČS 

 

Na návrh jednatele byl na jednání výboru přizván jako host pan Lukáš Černohous.  Jedná 

se o člena MO Letohrad, který se již dlouhodobě aktivně věnuje práci v MO, zejména 

pak v líhni. Zapojuje se do prodeje ryb a dalších aktivit ve prospěch MO Letohrad. Výbor 

jej požádal, jestli by se do VČS nechtěl účastnit jednání výboru jako host s tím, že by 



ho výbor MO na nejbližší VČS (2020) navrhl ke schválení jako dalšího člena výboru na 

pozici Referenta čistoty vod.  Má zájem o líhňařskou činnost, výtěr ryb, péči o jikry a 

plůdek … Nahradil by v budoucnu  stávajícího člena líhňařské skupiny pana Drbohlava. 

Očekávám odpověď: (Pan Lukáš  Černohous tuto nabídku přijal.). Již jsem to s ním 
osobně konzultoval. 

 

Hlasování:  

Pro 4,  proti 0,  zdrželo se 0   

 

Ad10) Instalace kamerového systému v líhni  

Hlasování:  

 

Výbor odsouhlasil  nákup a instalaci kamerového systému pro trvalé monitorování  

prostor líhně.  Výběr vhodného zařízení  zajistí Žerníček.  Kamerový systém musí umět 

trvalé monitorování prostoru líhně, infra systém pro noční  sledování, trvalé nahrávání a 

archivaci nahrávek, přenos kamer na mobilní telefony pověřených členů výboru a hlášení 

pohybu v sektoru  z kamer formou zaslanou SMS. 

Současně  bude systém doplněn o nové osvětlení  kamerovaných sektorů spouštěné  

pohybovými čidly.  

 

Hlasování:  

Pro 4,  proti 0,  zdrželo se 0   

 

 

C. Výbor MO projednal v různém Ad6)  a Ad11: 

 

 

Ad6) Organizace Vánočního prodeje ryb a Rybích hodů  2019 

Vánoční prodej:  

21. 12. 2019  od   9 :00  do  16 : 00 h 

22. 12. 2019  od  9 :00  do  16 : 00 h 

23. 12. 2019  od  9 :00  do  12 : 00 h 

 

Prodejní ceny ryb budou dopřesněny dle ceny nákupu.  Min.  však  v cenách roku 2018. 

 

Zveřejnění zajistí Marek.  

- Ve zpravodaji 12/2019 ( uzávěrka čísla je do cca 10.11.2019) 

 

- plakáty  vyhotoví a zveřejní  prostřednictvím plakátovacích ploch města  na období 10 - 

20. 12  (2 týdny) Fiedler. 

 

Rybí hody proběhnou v sobotu 21. 12. 2019. Je nutné zajistit lososa (Marek). Prověřit 

dostatek plastových vaniček pro výdej jídel domů. 

 

 

 

 

Ad11).  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. Různé      

- Projednání žádosti pana Karla Schwarze 

Žádost obsahovala návrh na zavedení slevy z ceny běžné povolenky na Malou vodu  

pro členy MO starší 70, 75 let, kteří z důvodu svých zdravotních problémů nechodí  

na ryby tak často a z toho důvodu se jim nevyplácí zakoupení povolenky za plnou 

cenu. 

 

Usnesení: 

Výbor projednal tento návrh a souhlasil s  cenou  roční povolenky ve výši 50%  běžné 

ceny  pro členy nad 75 let (včetně roku, ve kterém je tato věková hranice dosažena). 

Týká se to pouze povolenky roční,  ceny pro kratší povolenky se nemění. Pravidla 

lovu, včetně možného max. počtu ponechaných ryb se pro tento typ  povolenky 

nemění.  Jednatel zajistí žadateli odpověď.  Platnost je od 1. 1. 2020. 

 

Prodeje ryb: 

 

26. 10  Černohous 

  2. 11  Fiedler 

  9. 11 Krsek 

16. 11  Marek 

23. 11 Fiedler 

30. 11 Černohous + Fajt 

 

Příští jednání výboru bude 30. 11. 2019  od 10.00 hod. v klubovně zahájením 

inventury majetku MO. 

Zapsal:  

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

Zápis ověřil:  PharmDr. Marek  Josef ………………………………………..………. 

V Letohradě  dne  23. 10. 2019 

  

 

 

 

 


