
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 17.3. 2022 ve 18.00 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:  Tschopa  Richadr, Fajt David 

 

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: Černohous Lukáš 

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. Ekonomické údaje 

4. Projednání přihlášek a schválení nových, nebo přestupujících  členů.  

5. Příprava na VČS  2022  

6. Příprava rybářských závodů dospělých a dětí + mládež 

7. Diskuze, různé , závěr 

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

b. Zpracování statistických dat o  úlovcích na MV ve 2021 v rozsahu  a  v 

matrici  z roku 2021  

c. Informace o žádosti  na poskytnutí individuální  investiční dotace na rybník 

z rozpočtu Pk  a dotací ze strany města Letohradu 2022 

d. Informace o dalším postupu výstavby nového rybníka pro 2022 

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

předseda 

f. Ostatní  

- plán na opravu posledního rybníčku  (horní  na  straně ke tvrzi)  

 

Hlasování o programu jednání: 

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



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

program jednání byl tedy schválen 

   

 

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta odeslaná a přijatá:    

- Kolaudace Poldru č.4 v H. Čermné v Bájském údolí 

-  

     

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 25.2.2021 

Úkoly byly  průběžně splněny. 
 

       

Usnesení z VS 17.3.2022 dle bodů programu 

 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad3) Ekonomické údaje:  údaje jsou pouze na vyžádání ze strany členů MO 

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad 4)  Přijetí nových členů (přestupy): 

 

Podle podaných přihlášek.  

O přijetí do MO Letohrad   formou přestupů jiných MO požádali: 

 

- Indrák Jan, Lukavice 183, nar. 5.7.1986.  Žadatel je držitelem RL.  Přestup z MO 

Žamberk 

 

- Indrák Radim, Lukavice 101, nar. 3.11.1979. Žadatel je držitelem RL.  Přestup z MO 

Žamberk 

 

- Kreisinger Jaroslav, Bredůvka 8, nar. 29.9.1964.  Žadatel je držitelem RL.  Přestup 

z MO Klášterec nad Orlicí 

 

VS schválila obě žádosti o přijetí do MO Letohrad.  

Hlasování o programu jednání: 

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

 

 

Ad5) Příprava na VČS 2022  

VČS 2022 je volební. Výbor i DK  budou kandidovat ve stejném složení, ve kterém pracují  

doposud: 

 

VÝBOR: 



Předseda – Ing. Jan Krsek 

Místopředseda - Jiří Kubový 

Jednatel – Ing. Lubomír Fiedler MBA 

Hospodář- Jiří Žerníček 

Referent čistoty vod – Lukáš  Černohous 

Pokladník a účetní – PharmDr. Josef Marek 

 

DOZORČÍ KOMISE: 

Předseda -  David Fajt 

Člen – Jiří Sysr 

Člen – Richard Tschopa 

Pozvánky na VČS byly zveřejněny na webu a zaslány členům  e-mailem.  VČS se bude konat 

v sobotu 9. 4. 2022 od 13.00 hod. v sále hasičů Letohrad u koupaliště. 

 

Pracovní komise: 

Výbor navrhne  VČS  složení pracovních komisí: 

1. Mandátová  - předseda Josef Marek, členové Lukáš Černohous, Karel Drbohlav 

2. Volební – předseda  Janoušek Vlastimil, členové   ( 2 z přítomných na místě) 

3. Návrhová – předseda   Ing. Lubomír Fiedler (2  z přítomných na místě) 

 

Občerstvení – výbor, zajistí Jaroslav Stejskal -  guláš ( z nádražky nebo Bocusu, chleba..), 

Pivo, limo, pito, káva, čaj,   zakoupí jednatel, destiláty se vezmou z líhně.  Výčep zajistí 

Tshopa – Fajt. Kromě destilátu  (40,- velký panák) bude občerstvení a nealko nápoje 

zdarma. Sklo a jídelní potřeby zapůjčí z výbavy hasiči. 

 

Zprávy k projednání dle bodu 3. programu 

 – Zpráva o činnosti  MO za 2021 – Fiedler 

- Zpráva o hospodaření a účetní závěrce  za 2021 – Marek 

- Zpráva o činnosti  DK, inventury a zarybnění za 2021 – Fajt 

 

Zprávy k projednání dle bodu 4. programu 

- Návrh plánu  práce MO a výboru  2022 -  Fiedler 

- Návrh finančního plánu na 2022 – Marek 

 

Všechny zprávy budou vypracovány v písemné podobě a budou předány v kopii před 

jednáním VČS jednateli k jejich založení. 

 

Návrh usnesení dle bodu 10. programu  

- Návrh zpracuje předseda návrhové komise  a doplní dle odsouhlasených  bodů 

programu 

Zajištění promítacího aparátu a plátna – Marek, Fiedler 

Hlasování o programu jednání: 

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

 

 

Ad 6) Příprava rybářských závodů dospělých a dětí + mládež 

- Rybářské závody dospělých se budou konat 28. 5. 2022. Propozice jsou na webu. 

- Rybářské závody dětí a mládeže se budou konat 21.5.2022. Propozice jsou na webu. 



Výbor schvaluje nákup násady kapra před závody v objemu 500 kg. 

Hlasování o programu jednání: 

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

 

  

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

Ad7)  Diskuze, různé, závěr 

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

jednatel 

 

b. Výsledky zpracování statistických dat o  úlovcích na MV ve 2021  - předseda  

 

c. Informace o žádosti  na poskytnutí individuální  investiční dotace na rybník 

z rozpočtu Pk a dotací ze strany města Letohradu 2022—jednatel 

V průběhu 3/25022 bude naše žádost projednána na radě Pk. 

23.3.2022 přijede na návštěvu do líhně radní PK pan Krčil. Doprovodí 

ho jednatel. 

 

d. Informace o dalším postupu výstavby nového rybníka pro 2022- jednatel a 

předseda 

Výbor se sešel na stavbě a probral další postup. Stavba by se měla  

v roce 2022 obnovit od pol. května 2022. Vše závisí  na tom, jak 

dopadne dotace od Pk. 

 

e. stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS  

 

18.3   Krsek 

26.3  Marek 

2.4     Fiedler 

9.4 Černohous L 

16.4 Krsek 

23.4 Fiedler 

30.4 Fajt + Tschopa R. 

 

f. Ostatní 

- Plán na opravu posledního rybníčku  (horní  na  straně ke tvrzi) – provede Mgr. 

Dvorský, zahájení v pol. 5/2022, materiál (bednění a Fe je již nakoupeno) 

 

 

Příští společné ustanovující jednání  nového výboru  a DK bude  se uskuteční v  termínu   

do 1 týdne od VČS s bodem jednání: 

 1. Ustanovení výboru a DK vzešlého z voleb   

 



Termín ………………………2022 , od  18.00 hod. v klubovně MO  

 

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

 

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

 

 

V Letohradě  dne  17. 3. 2022 

  


