
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 14. 6. 2021 v 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,   

 

Omluveni:   Lukáš Černohous 

 

Hosté:     

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze V je počtem přítomných  5-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:  Josef Marek 

Pro 5  proti 0  zdrželo se  0 

 

Navržený program jednání: 
Vlastní program schůze: 
 

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.         Příprava na VČS 2021  

5.       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 5,  proti  0,  zdrželo se 0,   nepřítomen  0 

Pro navržený  program se vyslovili celkem 5 členů V  z 6-ti přítomných  -  program 

jednání byl tedy schválen. 

   

 

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta odeslaná a přijatá:     nebyla 

 

 



 

 

     

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 5. 5. 2021. 

Úkoly: 

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

zbývá jen provést  potřebné   úpravy regulace provozu  dle nastavené 

vnitřní teploty – úspora nákladů). Úkol pro Jirku Žerníčka  stále trvá. 

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

2021 -  úkol stále  trvá. 

- oprava horního rybníka ( u boudy) – hotovo včetně povrchových úprav. 

Horní přítokovou část koruny rybníka je třeba ještě terénně upravit,  

zavést zeminou a oset travním semenem. Tento úkol má Fiedler a  Jirka 

Žerníček. 

Příprava stavby – hodní zemní rybníky -  info podá  J. Krsek 

   - Slovy  chovných potoků a vysazení plůdků Po a SI – hotovo 

   - vymalování líhně v části kruhových nádrží – J. Krsek - hotovo 

   - vymalování líhně v části líheňských aparátů –  úkol trvá, J. Krsek 

 

 

Usnesení z VS 5. 5. 2021 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad3) Ekonomické údaje:   (data doplní účetní) 

 

 (pro členy  MO Letohrad jsou tyto  informace na vyžádání u účetního, nezveřejňují se 

na www.crsletohrad.cz).   

  

Ad4 )  Příprava na VČS  26. 6. 2021 

Místo zajištěno, materiály jsou připraveny a zveřejněny na webu.  Pozvánky zaslány, 

hosté pozváni.  

Chybí již jen materiály: Účetní uzávěrka za 2020  a fin. plán na 2021 -  předloží Marek 

před VČS 

 

Organizace:  

Z důvodu nových platných omezení pro konání akcí uvnitř budov dle  Opatření MZDR čj. 

MZDR 14601/2021-18/MIN/KAM ze dne 7.6.2021 ( platnost od 8. 6. 2021), 

trvají některá omezení pro jednání orgánů právnických osob a tudíž i pro jednání VČS 

MO ČRS Letohrad . Proto se výbor rozhodl přesunout jednání do venkovních prostor u 

objektu hasišárny Ostrov Orlice do velkého stanu. Občerstvení se bude podávat 

v průběhu jednání i po jeho skončení uvnitř. 

 

- Stan zapůjčí  P. Marek z charity, jeho postavení v sobotu ráno 26. 6. 2021 zajistí se 

členy DK popř. si zajistí potřebný počet brigádníků z řad členů MO 



 

- zveřejnění všech aktualit ke konání VČS na webu zajistí jednatel 

 

- ozvučení + mikrofon zajistí jednatel 

 

- plátno a promítačku zajistí P. Marek 

 

- občerstvení – 75 porcí vepř. řízek s bramborem a okurkou – objedná jednatel. Další 

slíbený rautík se nebude organizovat. Náklady na toto  jednání budou  vyšší, nežli se 

očekávalo. Výdej zajistí Jar. Stejskal s pověřeným členem MO  na místě  

 

- nápoje zajistí Stejskal Jar.  a bude je i v průběhu jednání vydávat 

 

- Zvací dopis oceněným bývalým i současným členům MO ke 100 let výroční založení 

spolku zajistí P. Marek 

 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

Ad 5)   Diskuse, Různé  

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

 

Předseda:  

- Předseda a místopředseda informovali   VS o výsledku jednání s nájemcem louky okolo 

Mostisk panem Hotmarem. Požadavek nájemce je, aby parkování vozidel bylo výlučně na 

vymezeném parkovišti. Dále požaduje, aby rybáři scházeli k rybníku po vytyčené obecní 

cestě směrem ke hrázi a odtud po cca 3 m pruhu okolo rybníka si šli na své  vybrané 

místo. Vyšlapávání různých vlastních cestiček přímo k vodě není možné. 

Přístřešky bez podlahy jsou dále povoleny, ale musí se  stavět výlučně  u vody v tomto 3 

m pásmu od kraje rybníka. 

K tomuto předseda připraví obrázek s vyznačením uvedených koridorů, které jednatel 

zveřejní na webu s komentářem a  výbor vše zdůrazní ještě na jednání VČS přítomným 

členům. 

 

b)    Stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS – předseda. 

19.6 Krsek 

26.6 Fiedler 

3.7.  Krsek 

10.7 Fiedler 

17.7 Marek 

24.7 Fajt 

31.7 Černohous L. 

 

c.      Různé  

- dovolená jednatele a tím nutný záskok u prací, denního dohledu a krmení v líhni :   19. 8 

– 30. 8. 2021.  Zajistí hospodář, předseda , Drbohlav a případně i další členové výboru 

podle svých časových možností. 

 



 

Příští jednání výboru bude  v termínu  (koncem 7/2021)  od 18.00 hod.  v klubovně 

MO. Termín bude předem upřesněn. 

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

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

 

V Letohradě  dne  26. 6. 2021 

  


