
Zápis 

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

v Letohradě, konané dne 30. 5. 2022 ve 18.00 hod. v klubovně MO. 

 

Přítomni: 

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

Kubový Jiří,  Lukáš Černohous 

 

Omluveni:   Ing. Jan Krsek, 

 

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.  Schválení  zarybnění Mostisk   před rybářskými závody  násadou 2022. 

5.        Schválení  žádostí o přijetí nových členů do MO Letohrad podaných od 

poslední VS  

6. Zpráva o plánovaných slovech chovných potokům a vysazování POo ve 2022 

7.        Zpráva o odchovaném plůdku POo  k prodeji a vlastnímu chovu v líhni 

           8.     Zpráva o plánovaném prodeji násadového Pd   v tržní velikosti a plán pro 

zarybnění pstruhové vody MO Letohrad T Orlice 5 dle plánu násad na 2022 

9.        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,    

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

jednání byl tedy schválen. 

   



 

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta odeslaná a přijatá:    

 

     

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 9.4.2022. 

Úkoly byly  průběžně splněny. Společná VS 9.4.2022  byla povolební a zvolila si 

pouze  obsazení  výboru a  DK si zvolila předsedu DK. 
 

 

Usnesení z VS 30. 5. 2022 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).   

 

Dary – dotace: 

Obec D. Dobrouč- faktura za služby  7 000,- 

Obec Hnátnice …. faktura za služby  3 000,- 

Contipro s.r.o.   - dar 10 000,- 

Pardubický kraj – investiční dotace na rybník 200 000,- 

Město Letohrad –  provozní dotace 28 000,- 

 

Ad6).   Zpráva o plánovaných slovech chovných potokům a vysazování POo ve 2022 

 

ke  10. 5. 2022 byly provedeny slovy chovných potoků s výsledkem: 

Hnátnický potok  -   PO1 ..….. ks , Si1 …..…. ks 

Potočnice Písečná  -  PO1 – 178 ks a Si1 – 9 ks 

 

Osazeno plůdkem bylo: 

Hnátnický potok -  7 000 Po0   

Potočnice Písečná –   7 000 Po0   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad7). Zpráva o odchovaném plůdku POo  k prodeji a vlastnímu chovu v líhni 

 



Prodej Po0:    Počet     cena pro fakturaci 

Hrochův Týnec   10 000     4 000, - 

Opočno    20 000    8 000,- 

Skuhrov n.B    10 000     4 000,- 

Solnice     20 000    8 000,- 

Jevíčko    20 000    8 000,- 

Svitavy    10 000     4 000,- 

Brandýs n.O    10 000     4 000,- 

Klášterec n.O    15 000     6 000,- 

Chrast     10 000     4 000,-  

Luže     30 000    12 000,- 

Chrudim II    20 000    8 000,- 

Běstvina    25 000    10 000,  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem     200 000  Po0            80 000,- 

   

(Cena  byla pro všechny organizace   0,40 /ks  

Do vlastních potoků ponecháno:  14 000 ks 

Pro vlastní chov  líheň  ponecháno:   0 ks 

 

  Ad8).  Zpráva o plánovaném prodeji násadového  PD  v tržní velikosti a plán pro 

zarybnění pstruhové vody MO Letohrad T Orlice 5 dle plánu násad na 2022 

 

- Plánujeme prodat v květnu – červnu   cca  150 kg  tržního Pd  do MO Solnice – 

cena 110 ,-/kg  - obchod je již domluven a první odběr 60 kg již byl zrealizován. 

 

- Do  Orlice 5 bylo vysazeno v květnu 2022 celkem   200 kg Si tržní dle zaryb. 

plánu 2022 – zarybnění provedl Žerníček + Sysr.  Násadový list byl vyhotoven a 

podepsán. Účetní na to zajistí fakturaci  dle zaryb. plánu na VčÚS HK. 

 

- Pro vlastní prodej  máme na sádkách dostatečný objem  tržních ryb.  

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad4.)  Schválení  zarybnění Mostisk   před rybářskými závody   násadou 2022. 

 

Závody dospělých se budou pořádat v  28. 5 .2022. Závody dětí  o týden dříve.  Odpovídá 

Jiří Kubový. VS schvaluje mimořádné zarybnění Mostisk 430 kg tržního kapra (bylo již 

vysazeno 16.5.2022) a  15 ks bylo 16.5. 2022 již vysazeno do D. Tůní (30 kg). Doba 

hájení  na Mostiskách bude od 16.5 – 28.5 včetně. 

 

 

Hlasování: 

pro 6,  proti  0,  zdrželo se 0 

Bylo přijato. 



 
 
 

Ad5).  Schválení  žádostí o přijetí nových členů do MO Letohrad podaných od poslední 

VS  
 

Žádost o  vstup do MO Letohrad podali: 

 

- Alena Mikulová, Verměřovice 189, nar. 7.4. 1978, tel. 732 670 734, e-mail. 

formankova.alca@seznam.cz 

- Lydie Sysrová DiS, Verměřovice 229, nar.11.6.1978, tel. 604  434 519, e-

mail.  lydie.sysrova@seznam.cz 

- Kyryk Serhii, 22.6.1990, Horní Čermná 50, tel. 774 190 632 

 

- Shymchyshyn Ivan, 11.4.1999, Šedivská, Letohrad, tel. 608 189 211 

 

- Khyrivskyi Oleh, 21.2.1997,  Sadová 17312, Letohrad, tel. 705 939 975 

 

 

Hlasování: 

pro 5,  proti  0,  zdrželo se 0,    

Všichni uchazeči byli  přijati. Kubový zajistí  pro uchazeče kteří ještě nemají zkoušky 

na 1 RL a účetní všechny finanční náležitosti člena MO Letohrad. 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

Ad 9)   Diskuse, Různé  

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

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

 

4.6. Marek 

11.6. Krsek 

18.6. Černohous L 

25.6. Fiedler 

2.7. Černohous L 

 

c.      Různé   

 

- Realizace investic v líhni (oprava  posledního horního rybníka). Materiál byl z větší 

části nakoupen již po novém roce. Jsou již provedeny zemní práce a nástup na 

realizaci potvrdil Radek Dvorský do konce 5/2022.  Do konce 6/2022 by mělo být 

hotovo. Tímto posledním rybníčkem bude plán na opravy všech zemních chovných 

rybníků dokončen. 

- Dále bude probíhat práce na dokončení horního velkého rybníku, lávka na kbel, 

schodiště do  loviště, instalace geotextílie na návodní břehy, přehrazení potoka a 

přítokový kbel a opevnění břehů potoka kamenivem.  Práce budou pokračovat dle 
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možností dle  projektu ( změny stavby před dokončením). Stále nebylo vydáno 

rozhodnutí VHO o změně stavby před dokončením. Koordinátor všech prací je Jan 

Krsek. 

 

 

- Výbor projednal žádost  členů MO Letohrad a jejich kolegů z fy. OEZ  na možnost 

konání sportovních her OEZ na rybníku Mostiska dne 17.6.2022 v době  6.00 

– 14.00 hod.   Účast bude cca 15 lidí,  včetně členů MO a držitelů povolenek 

k lovu na MV.  Pro účastníky, kteří nejsou držiteli platné povolenky k lovu na 

tomto revíru bude vydaná hromadná povolenka se seznamem všech takto 

zúčastněných. Cena za akci bude  3 500 Kč a bude se fakturovat fy. OEZ 

Letohrad.  Účastníci  bez povolenky budou chytat systémem Chyť a pusť. 

Ti účastníci akce, kteří  vlastní  ryb. lístek a povolenku  k rybolovu na tento 

revír se budou  řídit pravidly pro rybolov na tomto revíru  pro  2022. Výbor 

žádosti vyhověl. Organizaci je pověřen člen MO Letohrad Jiří Čada, který 

bude akci přítomen.  

 

- Nespotřebované  mražené ryby ze závodů budou prodány za nákupky MO Jablonné 

n.O. Ryby jsou bez hlav, ocasů  a  vykuchané. 

. Tb – cena  119,60/kg,  Am – cena 172,50/kg. Ceny jsou vč.  15%DPH.  

 

  

Příští jednání výboru bude  v termínu  (koncem 6/2021)  od 18.00 hod.  v klubovně 

MO. Termín bude předem upřesněn. 

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

 

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

V Letohradě  dne  30. 5.  2022 

  


