
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 20. 9. 2021 ve 17.00 hod. v klubovně MO. 

 

Přítomni: 

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

Marek,  Kubový Jiří,  Lukáš Černohous,  

 

Omluveni:   Žerníček Jiří 

 

Hosté:   

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze V je počtem přítomných  5.. 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:  Lukáš  Černohous 

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.        Schválení nákupu  násadových ryb  a jejich  vysazení do MV v 10/2021   

5.        Organizace Vánočního prodeje ryb a Rybích hodů 2021, reklama, termíny    

6.        Objednávky ryb na Vánoce 2021, termíny dodání ryb. 

           7.       Plány revize majetku MO a účetních a pokladních dokladů 2021 – stanovení  

inventárních komisí  -  předseda a jednatel 

          8.        Plán výtěrů  2021  (Po Si, Pd  a plán prodeje plůdku pro nabídku VčÚS H.K.   

2021 na prověrkách 2021).   

9.        Výstavba rybníka – stav přípravy, financování, koordinace stavby,  prová- 

dění  

           10.    Delegace zástupce MO Letohrad na územní konferenci VčÚS Hradec  

Králové  2021 

11.       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. předběžné hodnocení rybářských závodů Mostiska z 18. 9. 2021 

d.        různé  

 

 



Hlasování o programu jednání: 

pro …,  proti  0,  zdrželo se 0,   nepřítomen  0 

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

tedy schválen. 

   

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta odeslaná a přijatá:      

   

 

   

Ad.2. Plnění úkolů z minulých VS  

Úkoly: 

- TČ klubovna – 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) – úkol stále  trvá. 

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

v objemu 500 kg. Úkol  byl splněn.  Doklad dodá účetní. 

      -  výměna krytiny na pergole – Předseda ( Petr Adamec) – úkol trvá 

 

Ostatní úkoly jsou splněny. 

 

Usnesení z VS 20. 9. 2021 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad3) Ekonomické údaje:    

 

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

www.crsletohrad.cz).   

 

B.Výbor MO schvaluje 

Ad4).  Schválení nákupu  násadových ryb  a jejich  vysazení do MV v 10/2021   

Výbor projednal a schválil plán zarybnění  Mostiska  a  Záhořský rybník  2021   v termínu 

podzim 2021. Zohlednil zejména objem  loňského zarybnění a současné finanční možnosti 

s ohledem na zahájenou výstavbu rybníka v areálu líhně. Schválil nákup násadových  ryb 

od současného dodavatele takto: 

 

Mostiska: 

500 kg  Kapr (38 – 46 cm) 

100 kg Amur 

20 kg lín 

 

Záhořský rybník: 

500 kg  Kapr (38 – 46 cm) 



200 kg Amur 

20 kg lín 

 

Hlasování:  pro 5………  zdrželo se …0……… proti ………….0 

 

 

Ad6).  Objednávky ryb na Vánoce 2021, termíny dodání ryb 

Výbor  schválil objednat pro Vánoční prodej a rybí hody 2021: 

 

1 200 kg kapr  (z toho alespoň  600 kg výběru) –spoléhám na pěkné kousky  JAKO 

KAŽDÝ ROK  

10 kg  lín 

100 kg Amur 

15 ks štika (průměr  2 - 2,5 kg) 

Sumec – 5 ks (cca 3 kg/ks) 

 

Sumec  30 kg (ještě bude upřesněno). Pokud nebude  uloven  na Vánoční rybí hody vlastní 

ryba na  hranolky, bude se muset nakoupit.  

 

Hlasování:  pro …5……  zdrželo se ………0… proti ……0……. 

 

 

                    Ad7). Plány revize majetku MO a účetních a pokladních dokladů 2021 – stanovení 

inventárních komisí  -  předseda a jednatel 

 

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 27. 

11. 2021 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 2021  

 

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 2022. 

Hlasování:  

Pro …5……,  proti 0,  zdrželo se 0   



 

 

Ad10). Delegace zástupce MO Letohrad na územní konferenci VčÚS 2021 

 

VS  souhlasí  vyslat jako delegáta  na  ÚK VčÚS H.K.   2021 Ing. Jana Krska.  Termín  

konání  konference ještě nebyl zveřejněn !!! 

Hlasování:  

Pro …..5.,  proti 0,  zdrželo se 0   

 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

Ad5).  Organizace Vánočního prodeje ryb a Rybích hodů 2021, reklama, termíny    

 

Termíny pro vánoční prodeje:  

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

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

23.12 (čtvrtek)   od  9,00   do  12. 00 h 

 

Prodejní ceny ryb budou dopřesněny dle ceny nákupu.  Min.  však  v cenách roku 2020. 

 

Zveřejnění zajistí Marek.  

-  ve zpravodaji 12/2021 ( uzávěrka čísla je do cca 10. 11. 2021) 

-  plakáty  vyhotoví a zveřejní  prostřednictvím plakátovacích ploch města  na období 11-  

21. 12  ( na plochy města dát na 2 týdny).  Plakáty zajistí  Fiedler   

 

Rybí hody proběhnou ve středu  22. 12. od 10.00 hod – 16.00 hod. Inzerce bude 

směřována zejména   na prodej  do nádob domu.  V termínech  v 21. 12 a 23. 12 bude 

pouze   polévka a hranolky, popř. ve čtvrtek  přebytky z rybích hodů. Je nutné zajistit 

dostatek chlazeného lososa (Marek). Prověřit dostatek jednorázových  „krabiček“ pro 

výdej jídel domů. 

 

 

Ad8).   Plán výtěrů  2021  (Po Si, Pd  a plán prodeje plůdku pro nabídku VčÚ H.K.   

2021 na prověrkách 2021).   

 

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

- Po max. 300 tis.   (z toho 270 pro prodej a 30 tis. doma-  

25 tis. chovné potoky a 5 tis. vl. remontní ryba) 

 

- Si ( část Pd)  15 tis.   (5 prodej a 10 tis. doma – 7 tis chovné  

potoky a 3 tis.  na tržní ryby) 

 

- (Pd)                 5 tis.  pro doma pro tržní ryby 

 

 



Ad9). Výstavba rybníka – stav přípravy, financování, koordinace stavby,  prová- 

dění  

 

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 J. Krsek. 

 

 

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

 

Plán prací na 2021: 

 

-  dokončeno geodetické polohové vytyčení stavby (je zaměřeno na střed koruny 

obvodového valu již jen jednoho rybníka – dle změny stavby před dokončením ze dvou 

menších nádrží na jednu) před zahájením zemních prací Byl také  vytyčen  konec již 

zabudovaného odtokového potrubí z budoucího požeráku. Zapsat do SD. 

 

-      provedeno vytyčení vedení stř. plynovodu  v blízkosti stavby rybníka  

 

-  Byl obnažen konec odtokového potrubí. Jeho poloha a hloubka  uložení je příznivá. 

 

-     Byl dodán  prefabrikovaný požerák.  Je  již složen na stavbě. 

 

-     přeloženo oplocení  (bylo osazeno   11 nových plotových kůlů v rozestupu 4 m).    

Instalace nového plětiva  bude zajištěna  do konce září 2021  brigádnicky. Pletivo a 

komponenty již máme nakoupeny.  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 zajišťuje Krsek.  Byl  již vzájemně 

odsouhlasen text smlouvy. Na vlastní zemní práce do konce roku 2021,  včetně  

zabudování a napojení požeráku  na odtok je vyčleněno celkem cca 200 000,-. 

 

Na stavbu byl  založen stavební deník, který bude řádně veden pověřeným 

zástupcem investora Ing. Janem Krskem. 

 

Současně bude postupně dokončena změna výkresová dokumentace – jako  Změna 

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

objemu  akumulované vody a s vypuštěním z jedné hráze požerákem). Následně 

bude projednáno na VHO Žamberk. Podklady pro to zajišťuje Fiedler. 

 

 

Ad11).   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. 

 

25. 9. Černohous 

2. 10. Marek 

9. 10. Fiedler 

16. 10. Krsek 

23. 10. Fiedler 

30. 10. Černohous 

6.11. Marek 

 

c.   předběžné hodnocení rybářských závodů Mostiska z 18. 9. 2021 

-  účastníků platících  41.   Účast byla  oproti minulým letům poloviční. Ostatní bude  

vyhodnoceno na příští VS. 

 

d.  různé  

- Z důvodu nepřítomnosti jednatele a tím nutný záskok u prací, denního dohledu a krmení 

v líhni :   23. 9.  – 28. 9. 2021 včetně.  Zajistí Žerníček, Marek, Krsek, Černohous 

dohodnou se vzájemně dle svých časových možností. 

  

- Vložné pro kroužek dětí a  mládeže na 1 rok je od tohoto roku ve výši 100,-/ dítě. 

Výběr bude zajišťovat vedoucí kroužku mládeže. 

 

Příští jednání výboru bude   v  10.2021 od 18.00 hod.  v klubovně MO.  Termín 

bude upřesněn.  

Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír- jednatel     

Zápis ověřil:  Lukáš Černohous 

 

V Letohradě  dne  20. 9.  2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


