
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 3. 8. 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,    

 

Omluveni:  Žerníček Jiří,  Černohous Lukáš   

 

Hosté:   členové DK  a další hosté -  Fajt David,   

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze výboru je počtem přítomných členů 4 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:  Ing. Jan Krsek 

Pro 4,  proti 0,  zdrželo se 0 

 

Navržený program jednání: 
 

Vlastní program dnešní výborové schůze  3. 8. 2020: 
 

1.  Došlá a odeslaná pošta od minulé VS. 

2. Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.  

3. Stav účtů a pokladen  ke dni konání VS a kontrola  závazků a pohledávek MO 

4. Oprava dvou prostředních zemních rybníčků do konce roku 2020 

5. Projednání přestupku proti RŘ na Malé vodě pana Miroslava Vagnera 

6. 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 4 ,  proti  0,  zdrželo se 0 

Pro navržený  program, se vyslovilo celkem  4 členů V z 4-ti přítomných  -  program  a 

způsob jednání byl tedy schválen 

   

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta přijatá:    -  Sdělení KN o  provedení sloučení vybraných p.p. v líhni do p.p.č. 730/2 



 

       

Pošta  odeslaná:     nebyla 

 

Ad.2. Plnění úkolů z minulých  VS – úkoly, které trvají + nové úkoly: 
 

- Posouzení instalace TČ  do klubovny – TČ dodáno a zaplaceno, montáž bude  do 

zimy 2020. 

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

hospodář až to situace dovolí. Trvá 

- Úklid staré klubovny – vyvezení odpadu, gauč…. trvá 

- Instalace boční brány se dvěma rohovými sloupky – v průběhu roku, trvá 

 

       - Nový úkol:      návrh  řešení k zajištění  trvalého sledování hladiny vody 

v zásobní nádrži (nebo její automatické doplňování)  pro líheň – obstará Krsek a 

Žerníček.  Trvá 
 

Usnesení z VS 3. 8. 2020 dle bodů programu 
 

A.Výbor MO bere na vědomí: 

 

Ad.3) Stav účtů a pokladen a kontrola  závazků a pohledávek – sdělení těchto  

údajů je  dispozici  pouze  členům MO ČRS Letohrad a to na  osobní vyžádání u účetního 

spolku.  

 

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad4). Oprava dvou prostředních zemních rybníčků do konce roku 2020 

 

Výbor pověřil jednatele k projednání cenového návrhu na realizaci opravy dvou 

prostředních zemních rybníčků v líhni do konce 2020 u stávajícího dodavatele  

obdobných realizovaných prací fy. Radek Dvorský Letohrad Kunčice. Předpokládaný 

termín opravy by byl  v září 2020. 

 

Ad5)  Přestupek  na Mostiskách dne 17. 6. 2020. 

 Kontrolován RS.  Povolenku zadržel Milan Čada. 

 Rybář:  Miroslav Vagner,  Mistrovice 

 

Důvod: Chyceni dva kapři ve vezírku. Oba míru nad 45 cm. Kontrola RS byla provedena 

cca 20 min. po chycení druhého kapra a připravovaného odchodu rybáře od vody. Záznam 

o úlovcích při kontrole nebyl v době kontroly RS doplněn o ponechané 2 kapry.  Přitom 

první kapr byl uloven a dán do vezírku již cca před hodinou od kontroly RS (to potvrdil 

sousední rybář). 



Chybějící zápis v záznamu o úlovcích po  ponechaných si dvou kaprů (evidentně se rybář 

připravoval k odchodu od vody se dvěma  ponechanými rybami) byl důvodem k zadržení 

povolenky. Povolenka byla předána účetnímu dne 17. 6. 2020. 

Výbor projednal tento přestupek  a rozhodl o zadržení povolenky do 31. 8. 2020.  
 

 

C. Výbor MO projednal v různém Ad5): 

Ad6) . Diskuze,  různé, závěr.  

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

jednatel. – Viz Ad4)  - jednatel a Ad2)  - předseda+hospodář 

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

předseda. 

c. Různé 

 

 

1. 8 Fiedler Lubomír 

8. 8. Černohous Lukáš 

15. 8 Krsek Jan 

22. 8 Fiedler Lubomír 

29. 8 Marek Josef 

5. 9. Marek Josef 

 

Před prodejem je třeba prodejcem ověřit stav nalovenosti ryb k prodeji, 

popř. provést jejich slovení před prodejem!!! 

 

 

Příští jednání výboru bude dne (první týden září 2020) od 18. 00 hod. v klubovně   

(bude dojednáno) 

Zapsal:  

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

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

V Letohradě  dne  3. 8. 2020  

  

 


