
Zápis 

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

v Letohradě, konané dne 18. 7. 2022 ve 18.00 hod. v klubovně MO. 

 

Přítomni: 

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

Lukáš Černohous, Ing. Jan Krsek, 

 

Omluveni:   Žerníček Jiří, Sysr Jiří 

 

Hosté:  členové  Fajt David,  Richard Tschöpa 

 

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:  Jan Krsek 

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  žádostí o přijetí nových členů do MO Letohrad podaných od 

poslední VS  

5.        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:    

Přijatá pošta: 

- Stanoviska správních orgánů k žádosti o změnu  ÚR a změnu stavby před 

dokončením - nový rybník (vynětí ze ZPF,  stanovisko správce lesa a stanovisko 

orgánu ochrany přírody). 



Odeslána žádost: 

- stavební úřad Letohrad – žádost o změnu stavby před dokončením s upravenou 

PD a novými stanovisky dotčených orgánů 

-VHO ŽBK – žádost o prodloužení lhůty na dodání podkladů pro podanou žádost na 

změnu stavby před dokončením do 31.12.2022. Je totiž vyžadována i změna ÚR. 

 

     

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 30.5. 2022. 

Úkoly byly  průběžně splněny.  

- Rybářské  závody  dětí i dospělých proběhly dle plánu. Výtěžek  po odečtená 

všech vstupních nákladů byl  37 000,- 

- Byly zahájeny práce na opravě břehů posledního zemního rybníčku                     

(ten rybníček s dubovou výdřevou). Práce jsou  z cca 2/3 hotové, zbývá 

doskládání ztraceného bednění, vylití betonem a pozemní úpravy terénu. 

- Dne 9.7.2022 byla uspořádána brigáda s cílem položit s ukotvit geotextílii 

na návodní stranu nového rybníka. Úkol byl splněn.  Problém byl s nízkým 

počten  přihlášených brigádníků. Přesto, se s účastí části výboru  (Fiedler, 

Krsek, Černohous) navíc  podařilo vyrovnat sloupky a obnovit úsek 

s položením nového oplocení od klubovny po novou posuvnou bránu ( cca 20 

m).  Teď zbývá pouze obnova oplocení  a  betonáže 4 nových sloupků v úseku 

hl. vstupní brány a posuvné brány s vyřešením vchodu  na lávku pro odečty 

elektroměrů brankou. 

- Byly uskutečněny 2  hromadné akce na MV ( sportovní dny OEZ za poplatek   

3 500.-  a bezplatné školní  naučné akce ZŠ U Dvora Letohrad na Mostickách 

pod vedením třídního učitele a našeho člena  MO Letohrad Martina Pilaře).  

- Zamražené nespotřebované ryby Tb a Amur byli za nákupní cenu prodány 

MO ČRS Jablonné nad Orlicí. 

- Byla osazena lávka na kbel nový rybník (již zaplaceno)  a současně byly 

zadány práce na zhotovení schodiště  pro přístup z koruny hráze do loviště 

rybníka ( termín realizace a předpoklad fakturace  do podzimu 2023) 

 

Usnesení z VS 18. 7. 2022 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).  Schválení  žádostí o přijetí nových členů do MO Letohrad podaných od poslední 

VS  
 
 

Žádost o  vstup do MO Letohrad podali: 

 

- Vavřín Miroslav, nar. 8.8.2002, Bytem Hlavná, tel.733 487 055, e-mail: 

bondik007@seznam.cz 

 

- Tymrová Tereza, nar. 27.9.1966, bytem Tyršova 540, Letohrad, tel. 

737 941 366, e-mail : tymrovatereza@seznam.cz 

 

- Štěpánek Radim, nar. 9.7.1990, bytel Verměřovice 133, tel. 739 384 663, 

e-mail: MR.Radlas@gmail.com 

 

- Dušková Linda, DiS, nar. 22.1.1996, Na rozmezí 95 Letohrad, tel.  

733 754 533, e-mail: zdarkova.l@seznam.cz 

 

- Skalický Lukáš Tomáš, nar. 28.6.2005, bytem Komenského 42 Letohrad, 

tel.733 186 968,  733 434 305, e-mail: nemá 

 

Pro uchazeče, kteří  ještě nemají RL  bude uspořádáno školení za účelem 

složení zkoušek na RL. Zajistí přítel Kubový a účetní výběr všech poplatků 

souvisejících v členství v MO Letohrad. 

 

Hlasování: 

pro …,  proti  0,  zdrželo se 0,    

 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

Ad 9)   Diskuse, Různé  - stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS 

-  předseda, jednatel. 

 

- výbor zajistí  brigádnickou činností výměnu  úseku oplocení (posuvná brána – kl. 

Vstupní brána) – odpovídá Fiedler, Černohous L 

 

- výbor zajistí  brigádnickou činností  realizaci prací na kamenném opevnění koryta 

potoka dle PD  a požadavku Lesů ČR jako správce toku  u nového rybníka - 

koordinátor všech prací je Jan Krsek, s brigádami pomůže Marek a Fiedler 

 

- Pokračování prací na  vlastním přítoku vody do nového rybníka, instalace hráze 

s Thompsonovými přelivy a nátokového kbelu, opevnění koryta  na obou stranách 
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potoka od plotu po hráz a  kamenného spadiště pod stávající přehrádkou nadržení 

hladiny prom nátok do filtru … 

 

- Pokračování v povolení ( změny) vůči novému rybníku – odpovídá Krsek, Fiedler 

 

- Dokončení opravy zemního rybníka vč. povrchových  úprav – Fiedler, Žerníček 

 

 

- Vypracování nových nájemních smluv s vlastníky pozemků pod rybníkem Mostiska 

na dalších 10 let ( stávající smlouvy končí ke 31.12.2022).  Smlouvy nájemní zajistí 

Fiedler, podpisy od vlastníků pozemků Kubový, Krsek 

Výchozí cenou nájemného od 1.1.2023 bude skutečná  letošní cena, kterou letos 

hradíme , tedy cena  s promítnutím inflace  za 2021.   Cena nájemného hrazená ve 

2023   se pak bude odvíjet od roční inflace za 2022, kterou ČSÚ zveřejňuje do 

cca konce března roku za rok předcházející. Velkým problémem bude  ale její 

přepokládaná výše, které dosáhne určitě dvouciferného čísla. 

VS prodiskutovala možná řešení a došla k jednoznačnému závěru, že   výchozí  

nájemné  pro nové nájemní smlouvy  k pronájmu pozemků pod rybníkem 

Mostiska, hráze a pod hrází, počínaje 1.1.2023  již  bude   povýšeno o známou 

inflaci za 2021 (ta dosáhla výše 3,8%)  a bude  tak vstupním (výchozím) 

nájemným pro  2023 s tím, že v roce 2023 bude vyplácené nájemné 

automaticky navýšeno o inflaci za 2022. Pokud dosáhne průměrná roční inflace 

za 2022 (bude známa do konce 3/2023)  vyšší hodnoty a pokud bude i např. 

dvojciferná, bude  jeho očekávaná výše promítnuta  již do ceny povolenek a 

ceny nákupu ryb pro 2023.  Následně ceny povolenky na 2024 již budou přesně 

promítat skutečnou inflaci za 2022 i + očekávanou inflaci pro 2023.  

 

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

 

23.7.  Fajt 

30.7. Krsek 

6.8 Fiedler 

13.8 Černohous 

20.8 Marek 

27.8 Krsek 

2.9. Marek 

 

c.      Různé   

 

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:  Krsek Jan   … ……………………………………..………. 

 

V Letohradě  dne  18. 7.  2022 



  


