
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 17.3.2020 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,  Černohous Lukáš 

 

Omluveni:    

 

Hosté:   členové DK  a další hosté -  Fajt David,   

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze výboru je počtem přítomných členů 6 z celkového počtu 6-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 Josef 

Pro  …6.  proti 0  zdrželo se 0 

 

Navržený program jednání: 
Vlastní program schůze: 
 
Průběh VS a schválení průběhu schůze (připraveného a zaslaného zápisu) elektronickým 
hlasováním – z důvodu opatření a omezení pohybu vyhlášených vládou ČR  bude  o 
připraveném  usnesení  - zápisu z jednání hlasováno elektronicky. 
 

1. Došlá a odeslaná pošta od minulé VS. 

2. Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.  

3. Stav účtů a pokladen  ke dni konání VS 

4. Nový člen výboru – předání agendy  a zařazení do funkce  Referent  čistoty vod 

5. Příprava rybářských závodů dětí a dospělých 2020. 

6. Schválení  zarybnění Mostisk   před rybářskými závody   a celé MV jarní násadou 

2020. 

7. Zpráva o výkonu brigád výboru a líhnařů nad rámec brig. hodin  za  2019 

8. Schválení  žádostí o přijetí nových členů do MO Letohrad 

9. Zpráva o plánovaných slovech chovných potokům a vysazování POo ve 2020 

10. Zpráva o odchovaném plůdku POo  a SIo  k prodeji a vlastnímu chovu v líhni 

11. Zpráva o plánovaném prodeji násadového sivena  v tržní velikosti a plán pro 

zarybnění pstruhové vody MO Letohrad T Orlice 5 dle plánu násad na 2020  

12. 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 

Hlasování o programu jednání: 

Pro …6 ,  proti 0 ,  zdrželo se 0,   nepřítomen .. 

Pro navržený  program, způsob jednání  a schvalování bodů elektronicky se vyslovilo 

celkem 6 členů V z 6-ti přítomných  -  program  a způsob jednání byl tedy schválen 

   

 

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta přijatá:    

 Přihlášky za člena MO Letohrad ke dni konání této VS  podali:  

1. Černohous Radek, Písečná 20, e-mail raduz.cer@seznam.cz, tel. 

776 799 451 

2. Kostelecký Jiří, Dolní Čermná 242, e.mail   kostelecky.jiri@seznam.cz, tel. 

731 322 163  

 

Pošta odeslaná:  

 

 

     

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 15.1.2020  a 7.3.2020 (VČS) – trvají úkoly: 

 

-     Pokračování přípravy rybníčky v líhni -   je  o 3 roky prodlouženo SP,  čekáme  

na vyhlášení  vhodného programu Mze k dotacím  

- Příprava a průběh VČS – bez závad  zakončeno usnesením 

- Kamerový systém v líhni funguje se 4 kamerami  - v současnosti snímají  prostor v režimu 

on-line 4 kamery.  Hospodář navrhne do příští VS doplnění kamer  pro zajištění kompletního pokrytí všech 

důležitých míst v areálu, včetně okolí klubovny. 

- Posouzení instalace TČ  do klubovny - zatím nesplněno, čeká se na technický a cenový návrh 

Jirky Žerníčka v komplexní dodávce  tzv. „na klíč“ 

- TV do klubovny pro děti  -  rozhodne ved. ryb. kroužku, neboť TV by sloužila zejména pro účely 

vzdělávání mládeže.  

-    Další s poznámky od  Jirky  Žerníčka z VS  30. 11. 2019  

 Přístup do kanceláře v I. patře z venku – nebude realizováno  

 Prodloužení venkovní pergoly – je v zájmu MO, předseda připraví informativní rozpočet a  

projedná případnou realizaci ve 2020 s Radkem Dvorským, který bude letos provádět v líhni opravy rybníka. 

 Výměna dveří do kanceláře I. patro klubovny – Souhlas – zajistí nákupem Žerníček a  

instaluje za pomoci přítele Sysra 

 Úklid staré klubovny -  ANO, zajistí ve 2020  pomocí brigád jednatel – hospodář až to situace 

dovolí. 

 Průchod mezi starou klubovnou a skladem - ANO, zajistí ve 2020  pomocí  brigád jednatel – 

hospodář až to situace dovolí. 
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Usnesení z VS 17.3.2020 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)  Příprava rybářských závodů dětí a dospělých 2020. 

Termíny konání:   za koordinaci  obou akcí odpovídá Jirka Kubový 

Zatím se  naplánované termíny konání závodů  neupravují. Vše bude záviset na opatřeních 

státu plynoucích ze  stavu nouze v souvislosti s pandemií Covid -19, které vyhlásila vláda 

ČR ke dni konání této VS.  

 

Děti:  23. 5. 2020 

Dospělý:  30. 5. 2020 

Je třeba připravit nějaký program pro  Niemczu na sobotu odpoledne.  Pozvánku do 

Niemczi zašle Luboš.   
Bylo dohodnuto, že platnost  těchto plánovaných akcí se všemi organizačními věcmi  bude potvrzena nebo odvolána  

nejpozději do 20.4.2020.  Je ale velká pravděpodobnost, že obě plánované akce budou zrušeny. Plánoval by se tak 

náhradní termín  nejdříve na září 2020.  Vše potřebné si zajistí Jirka Kubový a bude předem informovat výbor MO. 

 

 

Ad7)  Zpráva o výkonu brigád výboru a líhnařů nad rámec brig. hodin  za 2019 

 

Soupis osob a počet hodin, které odpracovali nad rámec brig. hodin  za 2019  byl předán 

výboru a účetnímu pro další zpracování.    

 

 

Ad9) Zpráva o plánovaných slovech chovných potokům a vysazování POo ve 2020 

-  Hnátnice - Ryšavý, Nacev… 

-   Dlouhoňovice a Písečná   - Čada, Svododa…  

-   Dobroučka - Ryšavý, Nacev  (úsek od  uzavřeného  mostu  ze silnicí II tř.  směr Ústí 

n.O. –  pod rybník  H. Dobrouč) 

Do všech  potoků bude následně  osazen plůdek Po rozkrmený dle dispozic hospodáře 

Zajistí jednatele a hospodář. Termíny s loviči dohodne do konce března 2020 jednatel. 
Vše se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. Je možné, že se letošní slovy a násady do potoků zruší.  

 

 

Ad10) Zpráva o odchovaném plůdku POo a SIo  k prodeji a vlastnímu chovu v líhni 

POo – pro MO VČ ÚS HK  dle rozpisu max. 160 tis. Zájemci budou  kontaktováni  na 

odběry od  cca 15.4. 2020. Cena dle stáří (od 400 – 450 Kč/1000 ks, pro Běstvinu a 

Bojanov bude odchován větší,  rozkrmený za  1000,-/1000ks).   

Si – cca 20 tis. zůstává pro potřeby  MO na další odchov. K prodeji je   max. 25 tis. 



Zásoba POo pro vlastní potoky 20 tis. zajištěna. - vše se bude odvíjet od aktuální epidemiologické 

situace a rozhodnutí svazových orgánů. V krizovém scénáři je možné, že se všechen neuplatněný plůdek bude muset 

vypustit do T. Orlice. Náhrady  za fin. ztráty by pak měl řešit svaz.  

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad4)  Nový člen výboru – předání agendy  a zařazení do funkce  Referent  čistoty 

vod 

V návaznosti na rozhodnutí a usnesení VČS 2020 byl do výboru MO zvolen nový člen 

přítel Lukáš Černohous. 

Výbor mu na dnešním jednání přidělil  agendu Referenta čistoty vod. S tímto přidělením    

následně Lukáš Černohous vyslovil souhlas a ujímá se této funkce ve výboru MO 

Letohrad. 

Hlasování:  

Pro 6,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen  ….. 

 

 

 

Ad6)  Schválení  zarybnění Mostisk   před rybářskými závody   a celé MV jarní 

násadou 2020. 

Je v plánu  nakoupit:   Petr Beneš – Sopřeč ( pokud předloží veteriální osvědčení o 

zdravotním stavu a povolení k prodeji os SVS) 

K 3   max.   1 000 kg do  Záhořského rybníka   

Amur             200 kg  do Záhořského rybníka   
Vše budeš záležet na dodávce ryb, jestli se bude na jaře lovit…. Informaci  nám má podat dodavatel  do 27.3.2020 

K trofejní ( nad 75 cm)   max. 100 kg do Mostiska – zajistí Kubový  z Chlumce nebo Opočna dle  jejich 

možností 
Hlasování:  

Pro 6,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen  ….. 

 

 

 

Ad8) Schválení  žádostí o přijetí nových členů do MO Letohrad a přestupy 

-Výbor obdržel přihlášku za člena MO Letohrad:  

1. Černohous Radek, Písečná 20, e-mail raduz.cer@seznam.cz, tel. 

776 799 451 

2. Kostelecký Jiří, Dolní Čermná 242, e.mail   kostelecky.jiri@seznam.cz, tel. 

731 322 163  

VS souhlasí  Školení na 1 RL  již proběhlo 14. 3. 2020 se závěrečnými zkouškami. Oba 

uspěli.  Další doklady vybaví  s uchazeči  účetní.  

Hlasování: 

Pro 6 ,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen  ….   
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Ad11) Zpráva o plánovaném prodeji násadového sivena v tržní velikosti a plán pro 

zarybnění pstruhové vody MO Letohrad T Orlice 5 dle plánu násad na 2020  

 

Výbor projednal a schválil záměr prodeje tržních ryb z chovu líhně v objemu  500 kg 

Siven.  Předpoklad  realizace prodeje je  do 15.5. 2020.  Cena byly schválena ve výši  100 

-   115 Kč/kg. Dohodu a přípravu ryb na expedici  zajistí jednatel. 

Předseda návrhl zvážení vysazení Sivena tržního do  Mostisk k potlačení cejna. – hospodýř 

na MV souhlasí s omezenou násadou pro vyzkoušení.  Bude třeba doplnit místní doplňky pro  lov a ponechání si Si. 

Dohodneme v květnu 2020. 

Hlasování: 

Pro 6 ,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen  ….   

 

 

C. Výbor MO projednal v různém Ad12: 

 

1. Diskuze,  různé, závěr.  

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

jednatel. 

-  Příprava rybníka pro práce Dvorský do 15.4.2020 

- Slov štiky z vánoc a kapra z rekonstr. rybníka líheň   -  převoz do Záhořského rybníka 

- Koordinace prací – rek. Břehů rybníka líheň Dvorský (Fiedler, Žerníček, 

Krsek)  

- Instalace boční brány se dvěmi rohovými sloupky – v průběhu roku dle priorit 

- Účetní – provede  do 31.3.2020 fakturaci nájmu rybníčku fy Rybářství 

Kunvald dle nájemní smlouvy  ve výši 32 000,-  

- Dále obcím D. Dobrouč (6 000,-) , Hnátnice (3 000,-)  domluvené 

příspěvky. 

 

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

předseda. 

 

Prodej ryb veřejnosti se až do odvolání přerušuje. Informaci vyvěsí jednatel na 

web a umístí leták  do informativní skříňky na  pověsí na obě brány líhně 

 

Různé 

 

Příští jednání výboru bude dne ………………… (někdy od 15.4.) 2020  od 18.00 hod. 

v klubovně   

Zapsal:  

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

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

V Letohradě  dne  17.3.2020 



  

 


