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

v Letohradě, konané dne 29.11.2021 ve 17.00 hod. v klubovně MO. 

 

Přítomni: 

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

Kubový Jiří   

Omluveni:  Černohous Lukáš 

Hosté:,   členové DK  Fajt David,  Sysr Jiří  

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze V 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:  Marek Josef 

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  účtu, pokladen  a rozvahy do konce roku 2021 

4. Příprava na VČS  2022 –    návrh znění Pozvánky 

5. Inventury majetku MO ČRS Letohrad a  revize pokladní knihy a  účtů za 2021 

6. Cena  povolenek  na MV 2022 a místní doplňky pro MV na 2022 

7. Informace hospodáře  MV o zarybnění 2021, informace i  obsádce líhně a plánu výtěrů   Si, Po,Pd 

8. Informace o  rozestavěné investiční akci – nový rybníček (práce se pro rok 2021 přerušují na jaro 

2022, projednávání změny stavby před dokončením) 

9. Organizace Vánočního prodeje ryb a rybích hodů (prezentace, inzerce…) 

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. záměr investic v líhni ve 2022 

     d.    informace o dozarybnění  Mostisk  a Záhořského rybníka (proběhlo ve 10/2021).  

     e.    prověrky  na Vč ÚS HK  dne 22.11.2021 

Hlasování o programu jednání: 

pro 5,  proti  0,  zdrželo se 0,   nepřítomen  0 

Pro navržený  program se vyslovilo celkem 5 členů V  z 5-ti přítomných  -  program jednání byl tedy schválen 

   

 

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta odeslaná a přijatá:  

- Stanovisko projektantovi  k plánovaným stavebním úpravám – údržba koryta potoka v Horním 

Dobrouči ve 2022 ( po dohodě s VčÚS HK vypracoval a odeslal Fiedler) 

   

  

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 20. 9. 2021 a minulých VS 

- TČ klubovna –  úpravy v ovládání TČ  - provedeno. 

- Instalace boční brány instalace do zimy  2021 – provedeno (fakturace nákladů bude po Novám 

roce 2022.  

 



 

Usnesení z VS 29. 11. 2021 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad.3) Stav účtů a pokladen, rozvaha do konce 2021 –  sdělení  těchto  údajů je  dispozici  pouze  členům 

MO ČRS Letohrad a to na  osobní vyžádání u účetního spolku.  

 

 

Ad. 5) Inventury majetku MO ČRS Letohrad a  revize pokladní knihy a  účtů za 2021 

Inventura majetku proběhla  na  této VS dle schváleného plánu a určených inventarizačních  komisí.  

 

 

Ad.7) Informace hospodáře  MV o zarybnění ve 2021, informace o obsádce líhně a plánu a stavu 

výtěrů   Si, Po 

 

Vysazeno do MV v roce 2021 celkem do: 

 

Mostiska 2021: Kapr tržní  1 125 kg,   Amur 132  kg,  Lín 20 kg, 

 

Záhořstký rybník 2021:  Kapr  tržní 545 kg,  Amur 200 kg,  Lín 20 kg 

 

Dobroučské tůně 2021: Kapr násada - tržní  10 kg,  Amur 15 kg, Lín 2 kg 

  

T Orlice 5 :  Pd tržní 200 kg ( z MO Bělá),  450 kg MO „Letohrad  a Si vlastní 220 kg ( z MO Letohrad), PO1-

3 z potoků  179 ks, Si 1-3 z potoků.  Po0 15 000, Si0 15 000, Mn 500 ks, ostatní ryby 3 kg. Zarybňovací plán 

byl naplněn a vyfakturován VčÚS HK v plné výši. 

 

Obsádka líhně k 29. 11. 2021: 

Po gen.        90 ks  vše vytřeno (215 tis. jiker) 

Pd + Po samec  gen   ( není určeno na výtěry)    cca 30 - 40 ks – k prodeji  ve 12/2021 

Pd2                                                            cca 2 000 ks z MO Jablonné n.O. 

Si1 + PD1 Fr                                                     2 000 ks 

Po 1/2 vlastní                         1 000 ks 

Pd a Si tržní           cca 400 kg  (150 kg je nakoupeno  od Korába) 

Vánoční ryby dle dodacího listu: 

Kapr   1 200 kg 

Amur     103 kg 

Lín      10 kg 

Štika      60 kg 

Sumec      48 kg 

 

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad4)  Příprava na VČS 2022 –   navržené znění Pozvánky (bude případně  ještě doplněno) 

POZVÁNKA na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu  9. 4. 2022 od 13.00 hod. v zasedací 

místnosti hasičů Letohrad u koupaliště (pokud to bude možné)  

Program: 

 

1. Zahájení, uvítání účastníků, ukončení prezence. 

2. Volba mandátové a návrhové komise. 

3.  Zprávy výboru a DK ČRS MO Letohrad za rok 2021. 

    a) zpráva o činnosti MO ČRS Letohrad 

    b) zpráva o hospodaření a účetní závěrce 

    c) zpráva o činnosti dozorčí komise, výsledků inventury financí a  majetku MO za 2021 a zarybnění a 

úlovcích na revíru T. Orlice 5 



    d) přehled o zarybnění revíru MV a statistika o úlovcích za 2021 

 4. Seznámení s návrhem plánu práce MO a výboru a finančním rozpočtem na rok 2022. 

 5. Diskuse k bodu 3 a 4 a další příspěvky (Místní doplňky na MV 2022 …..). 

 6. Zpráva mandátové komise  o  počtu  přítomných  členů  na  VČS  a stav usnášení schopnosti pro 

schválení přednesených zpráv za 2021, účetní závěrky 2021 zprávy DK 2021,  plánu práce MO a výboru, finančního 

rozpočtu na 2022 a  závěrečného usnesení. 

 7. Schválení účetní závěrky hospodaření za 2021, zprávy dozorčí komise za 2021, plánu práce MO a výboru 

na 2022 a finančního rozpočtu MO na rok 2022. 

 8. Návrh návrhové komise na usnesení a schválení usnesení z výroční členské schůze. 

 9. Závěr, podávání občerstvení, panelová diskuse možná do 18.00. hod. 

Před a zejména po skončení VČS bude probíhat prodej povolenek a členských známek na 2021. Cena roční 

povolenky na Malou vodu na 2022 se pro členy  MO  Letohrad  navyšuje  na  1800 Kč (zdražení o + 

100,-/rok). Roční cena povolenky pro členy MO Letohrad nad 75 let bude činit 900,-  Ceny 

krátkodobých povolenek (měsíční , týdenní, denní)  se proporcionálně upravují pro 2022- viz bod Ad6): 

Hlasování:  

Pro 5, proti 0,  zdrželo se 0   

 

Ad.6)  Cena  roční povolenky na MV 2022 a místní doplňky pro MV na 2022 

a) Cena roční povolenky na Malou vodu na 2022 se pro členy  MO  Letohrad se mění takto:  

MV roční pro členy MO Letohrad: 

- Dospělý  1 800,- 

- Mládež     900,- 

- Děti     450,- 

- Na 75 let     900,-  

 

MV roční  hostovské: 

- Dospělý  3 500,- 

- Mládež  1 800,- 

- Děti     900,- 

 

MV měsíční pro členy MO Letohrad: 

- Dospělý  1 300,- 

- Mládež     900,- 

- Děti      450,- 

 

MV měsíční hostovské: 

- Dospělý  2 600,- 

- Mládež  1 200,- 

- Děti      800,- 

 

MV týdenní pro členy MO Letohrad: 

- Dospělý        850,- 

- Mládež     650,- 

- Děti      450,- 

 

MV  týdenní hostovské: 

- Dospělý    1 100,- 

- Mládež      900,- 

Děti       600,- 

 

MV denní pro členy MO Letohrad: 

- Dospělý       550,- 

- Mládež     450,- 

- Děti      350,- 

 

MV  denní hostovské: 

- Dospělý        700,- 

- Mládež      500,- 

Děti       400,- 



Hlasování:  

Pro 5, proti 0,  zdrželo se 0   

 

b)  Místní doplňky pro MV na 2021 se na 2022 nemění. Zvýrazněny budou pravidla pro parkování Mostiska 

!!!! 

Hlasování:  

Pro 5,  proti 0,  zdrželo se 0   

 

 

Ad9). Organizace Vánočního prodeje ryb a rybích hodů (prezentace, inzerce…) 

Vánoční ryby byly dovezeny 19.11.2021. 

 

Kapr   1200 Kg          73.200 Kč (z toho je minimálně  600 kg  ve výběru)  61,00/kg bez DPH  - 70,15,- vč. 

DPH 

Štika 60 Kg          12.600 Kč , 210,-Kč/kg bez DPH – 241,50,- vč. DPH 

Amur 103 Kg          9.167 Kč, 89,-Kč/kg bez DPH – 102,35,- vč. DPH 

Sumec 48 Kg            9.600 Kč ( sumec 15 kg  a 10 kg je na hranolky), 200,-Kč/kg bez DPH – 230,-Kč/kg vč. 

DPH  

Lín 10 Kg                  1.200 Kč, 120 ,-Kč/kg bez DPH – 138,-Kč vč. DPH 

Doprava                       5.850 Kč bez DPH    

_________________________________________________ 

Celkem              111.617 Kč bez DPH -     128 359,55 vč. DPH      

 

 

Termíny pro vánoční prodeje:  byly již stanoveny 

 

Ceníky pro vánoční prodej  budou u prodejny včas  vyvěšeny. 

 

Ceník pro prodej 2021: 

Kapr výběr   115,- 

Amur         150 ,-      

Štika         350,- 

Sumec        330,- 

Lín            170,- 

Pstruh (duhový, siven)  165,-  

 

Rybí hody proběhnou v úterý 22. 12. od 10.00 hod. pokud to covid dovolí, nejspíše zase  z výdejního okénka.  

V nabídce bude rybí polévka klasik, rybí polévka losos krémová, kapří a sumčí hranolky a grilovaný losos 

s omáčkou. Inzerce bude směřována hlavně na prodej do nádob domu.  V termínech  v 21. 12 a 23.1 2 budou 

pouze   polévky a hranolky, popř. ve středu  23. 12. přebytky z rybích hodů. Je nutné zajistit dostatek 

chlazeného lososa (Marek). Prověřit dostatek plastových vaniček  na polévky a jídla pro výdej jídel  výdejním 

okénkem. Také kelímky na pivo a limo a grog. Vypití alko nápojů musí být v areálu rybárny, neboť konzumace 

alkoholu na veřejném prostranství bude asi zakázána. Odpadní koše na tyto kelímky budou venku 

k dispozici. 

 

 

Ceny jídel  

Polévky -  50,-/porce 

Sumčí a kapří hranolky -  80,- /porce 

Grilovaný losos s omáčkou  a pečivem -  130,- (možno upravit dle nákupky lososa) /porce  (lososa zakoupí 

Marek) 

Nápoje : bude upraveno před prodejem 

 

Hlasování:  

Pro 5,  proti 0,  zdrželo se 0   

 



 

C. Výbor MO projednal v různém  

 

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.  záměr investic v líhni ve 2022  

- rekonstrukce posledního horního rybníka pod tvrzí (cca 170 tis.) 

- nákup nového vleku pro dovoz  živých ryb  (cca 30 tis.) 

-  nákup čeřícího zařízení pro rybníky (cca 50 tis) 

-  dokončení investice nového rybníka a jeho kolaudace (cca 300 tis.) 

- nákup  nového venkovního sezení pod pergolou (stoly a židle) (cca 50 tis.) 

 
d.  Dozarybnění  podzim 2021 Mostiska  (21. 10. 2021 ):    

 

Kapr – 525 kg 

Amur- 132 kg 

Lín- 20 kg 

 

Dozarybnění podzim 2021  Záhořského rybníka (21. 10. 2021 ):    

Kapr – 545 kg 

Amur- 200 kg 

Lín- 20 kg 

 

Prodeje ryb: 

4.12  Krsek 

11.12  Fiedler 

18.12  Fajt  

8.1. 2022 Marek 

 

e) Prověrky 2021 na VčÚS HK dne 22.11.2021  – účastnili  se Marek a Fiedler – bez závad 

Příští jednání výboru bude upřesněno (cca konec ledna  2022) od   18.00 hod.  

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

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

V Letohradě  dne  29. 11. 2021 

 


