
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 11. 8. 2021 ve 19.00 hod. v klubovně MO. 

 

Přítomni: 

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

Marek,  Kubový Jiří,   

 

Omluveni:   Lukáš Černohous, Žerníček Jiří, 

 

Hosté:   

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze V je počtem přítomných  4 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:  Jan Krsek 

Pro 4  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.         Přijetí nových  členů  MO Letohrad 

5.   Výstavba rybníka – stav přípravy, financování, koordinace stavby, 

zhotovitel… 

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,   nepřítomen  0 

Pro navržený  program se vyslovili celkem 4 členů výboru  z 6-ti. Program jednání byl 

tedy schválen. 

   

 

 

 

 



Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta odeslaná a přijatá:     nebyla 

     

Ad.2. Plnění úkolů z minulých VS  

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- trvá 

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

 

 

Usnesení z VS 11. 8. 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).   

 

B.Výbor MO schvaluje 

 

Ad4)  Přijetí nového člena MO Letohrad 

 

Žádost o přijetí za člena MO Letohrad podali: 

Petr Pavlas, 5.6.1972, 561 33 Horní Heřmanice 30, 606 634 391, 

pavlaspeca@seznam.cz 

- Jaroslav Šenk, 1.1.1981, 561 52 Veměřovice 202, 776 566 333, 

blondak.turecko@seznam.cz 

- Patrik Kulštein, 14.5.1997, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 737 438 200, 

patrik.kulstein@gmail.com 

 

Výbor žádosti projednal a vyslovil s přijetím všech žadatelů souhlas.   Účetní 

zajistí všechny finanční záležitosti spojené se členstvím. Zkoušky na získání 

prvního RL  ze žadateli již proběhly.  
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Hlasování: 

pro 4,  proti  0,  zdrželo se 0,   nepřítomen  0 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

Ad 5)   Výstavba rybníka – stav přípravy, financování, koordinace, změna stavby 

před dokončením… 

Koordinací  PŘÍPRAVY A REALIZACÍ  stavby se pověřuje Ing. Jan Krsek. Součinnost mu 

bude zajišťovat Fiedler a další členové výboru MO Letohrad. Zápisy do stavebního 

deníku  (SD) průběžně zajišťuje Krsek. 

 

Ke dnešnímu dni již byly započaty (popř. provedeny) tyto práce: 

NUTNO ZAHÁJIT VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU  (SD) !!! 

 

- geodetické polohové vytyčení stavby (je zaměřeno na střed koruny obvodového valu 

rybníka) před zahájením zemních prací (částečně hotovo, bude dokončeno v průběhu 

srpna). Byl také  vytyčen  konec již zabudovaného odtokového potrubí z budoucího 

požeráku. Zapsat do SD. 

 

- vytyčení vedení stř. plynovodu  v blízkosti stavby rybníka – proběhne ze strany GasNet 

13. 8. 2021. 

 

- byl již objednán prefabrikovaný požerák ( cena 20 000,-). Dodání do cca 15. 9. 2021. 

Odebrat bychom ho  měli osobně (zajedeme si pro něho sami do Plánice u Klatov). 

 

- do zahájení zemních prací na rybníku musí být přeloženo oplocení  (osazení  11 nových 

plotových kůlů v rozestupu 4 m). Realizace proběhne formou brigádnické činnosti. 

Plotové kůly  dl. 2200 mm objedná Fiedler. Pletivo již máme nakoupeno. Zajistí Krsek 

 

- bagrování rybníka s osazením požeráku je dohodnuto s fy. KKPZ s.r.o. (Ing. Kocourek) 

v termínu realizace do konce října 2021. Práce budou probíhat v hodinové sazbě za 

stroje a lidi dle skutečně provedených prací.  Písemný smluvní vztah – smlouva o dílo  

se zhotovitelem zajistí Krsek.  Na vlastní zemní práce do konce roku 2021 včetně  

zabudování a napojení požeráku  na odtok je vyčleněno celkem 175 000,-  (150 000 

zemní práce + 20 000 požerák + 5 000  oplocení).   

 

Na stavbu bude založen stavební deník (Fiedler ho předá Honzovi Krskovi včetně 

stávající PD a povolovaček…). Honza provede oznámení o  zahájení stavby na VHO 

Žamberk – zajistí Krsek 

 

Současně bude postupně dokončena změna výkresová dokumentace – jako  Změna 

stavby před dokončením (změna ze dvou rybníků na jeden o cca stejném objemu  

akumulované vody – tzn. vypuštění jedné hráze s požerákem). Následně bude 

projednáno na VHO Žamberk. Podklady pro to zajišťuje Fiedler. 

 

 

Ad6).   Diskuze,  různé, závěr. 



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

 

 -  v průběhu září proběhne výměna krytiny na pergole  klubovny – vyčleněno z rozpočtu 

MO je 50 000,- (realizace Petr Adamec Letohrad). Koordinace za MO Letohrad Jan 

Krsek. 

 

-  Nákup a vysazení kapra před ryb. závody  (do 18. 9. 2021) do Mostisk  v objemu  max. 

500 kg  (na to bylo vyčleněno z rozpočtu cca 35 000,-).  Zajistí Kubový. 

 

- Nákup podzimní násady do MV ze Sopřeče – vyčleněno cca 80 000,-. Specifikaci  

nákupu zajistí Fiedler 

 

- Fiedler zorganizuje slov tržního PD z prostředního rybníka na kanál. Podle objemu na 

prodej bude řeše případné nákup z Jablonného nebo od Korába, aby bylo dostatek tržní 

ryby pro sobotní prodeje 

 

- Koncem září bude  snad konečně zrealizován prodej vyřazené generačky PO a PD 

(samci)  – zajistí Fiedler 

 

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

 

14.8.  Černohous 

21.8. Fajt David 

28.8 Marek  

4.9.   Fiedler 

11.9.  Marek (letohradská pouť) 

18.9  Krsek (ryb. závody Mostiska) 

 

c.      Různé  

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

– 30. 8. 2021.  Zajistí Žerníček, Marek, Krsek, Černohous dohodnou se vzájemně dle 

svých časových možností. 

 

Příští jednání výboru bude  13.9.2021 od 18.00 hod.  v klubovně MO. Občerstvení 

zajistí Marek. 

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

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

 

V Letohradě  dne  11. 8. 2021 

  


