
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 25. 9. 2020 ve 18. 00 h.  

 

Přítomni: 

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

Josef Marek,  Kubový Jiří,  Lukáš  Černohous,  

Omluveni:   Jiří Žerníček   

Hosté:   členové DK –  předseda Fajt David  

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze výboru je počtem přítomných členů …5…. 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:  Lukáš Černohous 

Pro…5 ,  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 nákupu  a okouna  (candát násada) a vysazení do MV v 10/2020 (popř. 

jaro 2021) – výbor  

5. Organizace Vánočního prodeje ryb a Rybích hodů 2020, reklama, termíny… výbor 

Objednávky ryb na zarybnění 2020 a Vánoce 2020, termíny dodání ryb. 

6. Plány revize majetku MO a účetních a pokladních dokladů 2020 – stanovení 

inventárních komisí  -  předseda a jednatel 

7. Plnění podmínek nájemní smlouvy na 2020 a projednání žádosti o prodloužení 

smlouvy nájemní  pro Rybářství Kunvald s.r.o. do 31. 12. 2021. Stanovení nové výše 

nájmu – výbor       

8. Plán výtěrů  2020  (Po Si, Pd  a plán prodeje plůdku pro nabídku VčÚS H.K.  2020 

na prověrkách 2020).  Předpoklad, že již nebude třeba dokoupit jikry  Po v OB.  

9. Nákup Si a Pd  roček  na jaře 2021 z MO Ústí n.O  ( max. 4 000 ks) 

10. 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. Informace o úhynu ryb na Mostiskách  ve dnech 23- 25/9.2020 (candát) 

opatřeních a pravděpodobných příčinách 

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

kraji 2020, opatření na ochranu před nákazou Malé vody MO Letohrad 

(aktualita je na www.crsletohrad.cz) - hospodář MV.  



e. Delegace zástupce MO Letohrad na územní konferenci VčÚS H.K. 2020  

f. Projednání  přihlášky do dotačního programu MZe OP Rybářství 20114 – 

2020  (na stavbu nových rybníků do 2 ha a nákupu materiálu). Termín 

přihlášek je  od  6 – 27. 10. 2020) s pomocí cizího administrátora. 

g. Různé      

 

Hlasování o programu jednání: 

Pro 5,  proti 0  ,  zdrželo se 0    

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

jednání byl tedy schválen 

   

 

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta přijatá:    nebyla 

Pošta odeslaná:   nebyla  kromě běžné fakturace - nebyla 

 

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS z minulých VS (3.8.2020) 

- TČ klubovna – instalace do zimy trvá ( Žerníček) 

- Instalace boční brány instalace do zimy trvá ( Žerníček) 

- průchod mezi starou a novou klubovnou – úkol odsunut na neurčito 

- úklid staré klubovny - úkol odsunut na neurčito 
 

Usnesení z VS 25. 9. 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.  

 

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad4)  Schválení nákupu Ca  ve stáří 2 roky z Opočna  a vysazení do MV v 10/2020 

( popř. jaro 2021) a okouna  - výbor 

Objem Ca : 50 kg ( obstará Jirka Kubový pokud bude) 

Objem okoun : 100- 200 kg  (obstará Luboš) 

 

Hlasování:  

Pro 5.,  proti 0,  zdrželo se 0   

 

 

Ad. 5) Organizace Vánočního prodeje ryb a Rybích hodů 2020, reklama, termíny… 

výbor. Objednávky ryb na zarybnění 2020 a Vánoce 2020 

 

Vánoce 2020:  Přivezou se  v sobotu 28.11.2020  okolo oběda 

1 200 kg kapr  (z toho alespoň  600 kg výběru)  



10 kg  lín 

100 kg Amur 

15 ks štika ( průměr  2 - 2,5 kg) 

Sumec  5ks cca 3 kg kg ( ještě ti upřesním, jestli mi kluci neuloví na Vánoční rybí hody  - 

hranolky vlastního) 

 

Zarybnění  Mostiska  (podzim 2020):  Přivezou se  v sobotu 14.11.2020  okolo oběda 

1 000 kg  Kapr (38 – 46 cm) 

300 kg Amur   (z toho cca 50 kg  je na prodej s marží  do rybníka Golf Resort D. 

Dobrouč) 

100 kg lín 

 

Termíny pro vánoční prodeje:  

21.12  (pondělí)  od  13,00  do  16.00.h 

22.12  (úterý)    od   9,00    do 16. 00 h 

23.12 (středa)   od  9,00   do  13. 00 h 

 

Prodejní ceny ryb budou dopřesněny dle ceny nákupu.  Min.  však  v cenách roku 2019. 

 

Zveřejnění zajistí Marek.  

-  ve zpravodaji 12/2020 ( uzávěrka čísla je do cca 10.11.2020) 

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

-  20. 12  ( na plochy města dát na 2 týdny).  S vyhotovením plakátů  pomůže Fiedler   

 

Rybí hody proběhnou v úterý 22. 12. od 10.00 hod. pokud to covid dovolí. Inzerce bude 

směřována hlavně na prodej do nádob domu.  V termínech  v 21.12 a 23.12 bude pouze   

polévka a hranolky, popř. ve středu přebytky z rybích hodů. Je nutné zajistit dostatek 

chlazeného lososa (Marek). Prověřit dostatek plastových vaniček pro výdej jídel domů. 

 

Hlasování:  

Pro 5,  proti 0,  zdrželo se 0   

 

Ad 6)  Plány revize majetku MO a účetních a pokladních dokladů 2020 – stanovení 

inventárních komisí  (IK) 

 

Hlavní inventarizační komise: 

Předseda – Jan Krsek 

Členové – Marek Josef, Žerníček Jiří, Černohous Lukáš, Fajt David    

 

Dílčí inventarizační komise: 

- IK majetku :   

Předseda  - David Fajt  

Členové: Žerníček Jiří, Krsek Jan, Fiedler Lubomír.  Inventury majetku proběhnou v 28. 

11. 2020. od 10.00 hod., Drobné občerstvení zajistí Marek.   

- IK účetních  a pokladních dokladů:   

Předseda - Fiedler Lubomír  

členové Krsek Jan, Fajt David,  Marek Josef 



Proběhne:  po dohodě a uzávěrce účta za 2020  

 

Předsedové  IK si připraví aktuální seznamy majetku a účetních a pokladních dokladů   

pro provedení  inventury !!!! 

 

Předsedové obou komisí předají výboru MO písemné zápisy z provedených inventur 

nejpozději do dne předcházejícího konání VČS 2021. 

Hlasování:  

Pro 5……,  proti 0,  zdrželo se 0   

 

 

Ad7) Plnění podmínek nájemní smlouvy  2020 a projednání žádosti o prodloužení 

smlouvy nájemní  pro Rybářství Kunvald s.r.o. do 31. 12. 2021. Stanovení nové 

výše nájmu – výbor       

 

Pokud bude nájemce k 31.12. 2020 stále dlužit nájemné za 2020 včetně úroků 

zprodlení, smlouva se na další rok neprodlouží.  

 

Pokud bude vše zaplaceno k 31. 12. 2020, výbor souhlasí s dodatkem č. 3 nájemní smlouvy 

spodního rybníčku v líhni pro Rybářství Kunvald s.r.o.  na rok 2021 a s jejím prodloužením 

do 31. 12. 2021 za cenu nájemného ve výši  34 000 ,-. Kč. (nájemné pro 2020 činilo 

32 000 Kč). 

V dodatku č.3 bude ale výslovně uvedeno, že pokud nebude nájemné pro 2021 

zaplaceno  připsáním na účet  nejpozději do dne stanoveného termínu platby 

nájemného na 2021, tento dodatek  a tím i celá nájemní smlouvy pozbývají platnost  

a zanikají v plném rozsahu ihned. tj. následujícím  dnem ode dne nesplnění této 

podmínky. 

 

Splatnost nájmu 2021  bude  stanovena   jednorázově  do 31. 1. 2021.   Vystavení 

faktury za nájemné na 2021 se splatností   do 31. 1. 2021 zajistí  do 15. 1. 2020 účetní. 

 

Hlasování:  

Pro 5,  proti 0,  zdrželo se 0   

 

Ad 9) Nákup Si a Pd roček  na jaře 2021 z MO Ústí n.O  (max. 4 000 ks) 

Z důvodu úhynu  části vlastních Si ¼  je třeba počet doplnit  stavy  pro zajištění 

chovu na produkci  tržních ryb na jaře 2021.  Je to již domluveno u MO ČRS Ústí 

n. O. 
 

Hlasování:  

Pro 5 ….,  proti 0,  zdrželo se 0   

 

 

Ad 10e).  Delegace zástupce MO Letohrad na územní konferenci 2020 -  

VS  souhlasí  vyslat jako delegáta  na  ÚK VčÚS H.K.   2020 Ing. Jana Krska.  

Hlasování:  

Pro …5.,  proti 0,  zdrželo se 0   



 

 

Ad 10f).  Projednání  a podání  přihlášky do dotačního programu MZe OP Rybářství 

2014 – 2020  (na stavbu nových rybníků do 2 ha a nákupu materiálu). Termín přihlášek 

je  od  6 – 27. 10. 2020). VS pověřuje jednatele zajistit  technickou pomoc cizího 

administrátora  pro zpracování a podání žádosti dle podmínek daného  OP pro podporu : 

 

- výstavby dvou již  stavebně povolených zemních rybníčků  v líhni ( vč. přítoku, odtoku, 

oplocení, poz. Úprav ….) 

- nákupu materiálu  (např. provzdušňovací  hladinové  agregáty – el. pohon i  na PHM) 

 

Výbor neschválil.  Žádost do OP nebude v této výzvě podávána.  
 

C. Výbor MO projednal v různém  

 

 

Ad 8) Plán výtěrů ( Po Si, Pd 2020 a plán prodeje plůdku pro nabídku VčÚS H.K.  

2020 na prověrkách 2020).  Předpoklad, že již nebude třeba dokoupit jikry  Po 

v OB.  
 

Plán výtěrů.  Vlastní gen ryby PO a  výběr z tržních ryb Si a Pd. 

- Po             300 tis.   (z toho 250 pro prodej a 50 tis. doma) 

- Si ( část Pd)    30 tis.   (20 prodej a 10 tis. doma) 

- (Pd)                   5 tis.  pro doma 

 

 
 

Ad10).  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. Informace o úhynu ryb na Mostiskách  ve dnech 23- 25/9.2020 (candát …) 

opatřeních a pravděpodobných příčinách –  vysoké teploty v září, 

nedostatek kyslíku a malý přítok. Zajištěno čeřením vody.  

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

kraji 2020, opatření na ochranu před nákazou Malé vody MO Letohrad 

(aktualita je na www.crsletohrad.cz) – info  hospodář MV. – Ostražitost 

trvá.  Trvá přísný zákaz používání nástražních ryb z cizích revírů na 

našich MV. 

g.  Různé      

 

 

Prodeje ryb: 

26. 9.  Černohous 

3.10.   Fiedler 

10.10. Marek 



17.10  Krsek 

24.10.  Marek 

31.10.  Černohous 

 

Příští jednání výboru bude  (konec říjen ) ………………. 2020 od    

Zapsal:  

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

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

V Letohradě  dne  25. 9. 2019 

  


