
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 25. 2. 2021 ve 18.00 hod. v klubovně MO. 

 

Přítomni: 

Členové výboru (dále jen V) : Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan Krsek, Žerníček Jiří, 

PharmDr. Josef Marek ,  Kubový Jiří, Lukáš Černohous 

 

Omluveni:   Fajt David 

 

Hosté:   

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze V je počtem přítomných  6-ti členů  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:  Černohous Lukáš 

Pro 6   proti 0  zdrželo se 1 

 

Navržený program jednání: 
Vlastní program schůze: 
 

1. Došlá a odeslaná pošta od minulé VS. 

2. Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.  

3. Ekonomické údaje. 

4. Projednání přihlášek a schválení nových členů.  

5. Příprava na VČS 2021 – diskuse nad podklady.   

6. Diskuze, různé , závěr. 

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

jednatel. 

b. Podání žádosti o investiční  dotaci z rozpočtu města Letohradu 2021 – 

nové rybníčky líheň. 

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

předseda. 

d. Ostatní. 

 

Hlasování o programu jednání: 

pro 6,  proti  0,  zdrželo se 0,   nepřítomen  0 

Pro navržený  program se vyslovili celkem 6-ti členů V  z 6-ti přítomných  -  program 

jednání byl tedy schválen. 

   

 



Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta odeslaná a přijatá:     

- Krajská vyznamenání  s dokumentací  pro oceňované  ke 100 výročí založení spolku   

(předání na VČS). 

 

     

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 19.1.2021. 

Úkoly byly  průběžně splněny. 

- TČ klubovna – instalace  a zprovoznění do zimy  2020  akce je 

rozpracovaná (zbývá  provést  el. revize). 

- Instalace boční brány instalace trvá (Žerníček) – budeme řešit ve 

2021. 
 

 

Usnesení z VS 25. 2. 2021 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad3) Ekonomické údaje:    

 

(pro členy  MO Letohrad jsou tyto  informace na vyžádání u účetního).  Celkový výsledek 

hospodaření za 2020.   

  

Ad 6d) Ostatní 

Návrh na přípravu investiční akce – Výstavba dvou nových zemních rybníků v líhni. 

Stavba bude zhotovována  svépomocí jen s drobnými subdodávkami, které si poptáme na 

nejnižší cenu. Stavba bude realizována  postupně ve 2-3 letech bez dotací (kromě  

případné dotace od  města Letohrad o kterou bylo požádáno, ale zatím není o ni 

rozhodnuto).   Jednatel předložil dokumentaci, stavební povolení a předběžný návrh 

prací ve 2021 (oplocení, úpravy na  přehrazení toku  - Thomsonův přeliv,  kbel na 

rybníčky, vytyčení objektů).  Na stavební dozor za MO byl navržen Ing. Jan Krsek. O 

jejím definitivním spuštění bude rozhodovat VČS.  

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad4)  Projednání přihlášek a schválení nových členů.  

Bylo podáno 5 přihlášek za nové členy MO Letohrad.  

- Maleček Michal, 25.3.1980, Hausenská 910 Letohrad, 727 877 

288,malecekmichal@seznam.cz 

- Malečková Lenka, 3.12.1977,Hausenská 910, Letohrad, 601 522 001, 

lenka.tatranka@seznam.cz 

- Šuták Petr,17.9.1986, Lopušné Pažitě 58, (Lukavice 21), 608 343 856, 

spisovatel58@azet.sk 

- Malínek Jaroslav, 5.7.1978, Václavské nám. 7,Letohrad, 777 849 082, 

jaroslavmalinek@yahoo.com 

- Smejkal Jan, 18.7.1979, Verměřovice 87, 605 748 255, smejk@smejk.cz 
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Výbor jednotlivé členy k přijetí do MO Letohrad schválil 

pro 6,  proti  0,  zdrželo se 0,   nepřítomen  0 

 

Ad5)  Diskuse nad materiály na VČS 2021. 

  

VČS by měla proběhnout dne  6. 3. 2020 od 13.00 hod.  v prostorách  hasičárny 

v Letohradě u koupaliště. Materiály na VČS budou  předloženy výboru týden  před 

konáním VČS.  Jestli se uskuteční v tomto termínu v době pandemie je spíše  přání nežli 

realita. Jak se budou konat VČS  sdělí nejspíše nadřízené orgány ( Rada ČRS, VčÚS HK..) 

Pokud se bude konat,  pozvání členů  MO a pozvání hostů zajistí  Josef   Marek 30 dní 

před konáním.   Do dnešní VS se ale pozvánky nerozesílaly, neboť   fyzické  konání  

tohoto jednání je stále  zakázáno nařízením vlády ČR jako zákaz konání hromadných akcí.  

 

VS projednala a schválila návrhy jednotlivých zpráv a materiálů pro VČS, které předložili 

jejich zpravodajové:  

-  Zpráva o činnosti MO ČRS Letohrad - Fiedler. 

 - Zpráva o hospodaření a účetní závěrce – Marek. 

 - Zpráva o činnosti dozorčí komise, výsledků inventury financí a  majetku MO za 2020 – 

Fajt.   

 - Zpráva o zarybnění a úlovcích na revíru T. Orlice 5 ve 2020 – Marek. 

 - Přehled o zarybnění revíru MV a statistika o úlovcích za 2020- Krsek. 

 - Plán práce MO a výboru  - Fiedler, Žerníček. 

 - Finanční  plán rozpočtu na rok 2021 – Marek. 

 - Návrh usnesení z VČS – Fiedler. 

 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

Ad6)  Diskuze, různé, závěr 

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

jednatel 

b. Podání žádosti o investiční  dotaci z rozpočtu města Letohradu 2021 – 

nové rybníčky líheň – splněno, žádost podána a projednána na 2021 ve 

výši 100 tis.  

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

předseda 

 

27.2. Krsek 

6.3   Fiedler 

13.3  Černohous Lukáš 

20.3  Marek 

27.3  Krsek 

3.4.   Fiedler 

10.4  Marek 

  



 

 

  

Příští jednání výboru bude  v termínu  (poslední týden ve 3/2021)  od 18.00 hod.  

v klubovně MO.  

 

Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír- jednatel    …………………………………….. 

 

Zápis ověřil:  Lukáš Černohous… ……………………………………..………. 

 

 

V Letohradě  dne  25. 2. 2021 

  


