Zápis
ze společného jednání výboru a DK Českého rybářského svazu, z.s., místní
organizace v Letohradě, konané dne 13.6.2017 ve 18.00 hod. v klubovně MO.
Přítomni:
Členové výboru (dále jen V) : Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan Krsek, PharmDr. Josef
Marek, Kubový Jiří,
Omluveni: Hubálek Lukáš,
Hosté: členové DK - Žerníček Jiří,

Usnášení schopnost VS
Schůze V
je počtem přítomných členů 4 z celkového počtu 5-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 4 proti 0 zdrželo se 0

Navržený program jednání:
Vlastní program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Došlá a odeslaná pošta od minulé VS.
Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.
Stav účtů a pokladen - účetní.
Stav o prodeji plůdku v líhni k 1.6.2017 – konečný stav
Vyhodnocení ryb. závodů dětí a dospělých
Schválení investic do líhně na 2017
Schválení prodeje vlastního Si 1/4 rok
Diskuze, různé, závěr.

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

předseda,

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

c. různé
Hlasování o programu jednání:
Pro 4 proti 0 , zdrželo se 0,
Pro navržený program se vyslovili celkem 4 členi V z 5-ti přítomných - program jednání
byl tedy schválen

Ad. 1. Pošta přijatá a odeslaná:
Pošta přijatá:
- smlouva o poskytnutí dotace od fy. Contipro D. Dobrouč

Pošta odeslaná:

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 25.4.2017 – trvají úkoly:
- Pokračování přípravy rybníčky v líhni - finalizuje vydání stavební povolení (bylo
nutné doplnění podkladů do 31.5.2017)
- Zajištění ryb. závodů dospělých – splněno
- Dokončení prodeje plůdku Po – splněno

Usnesení z VS 13.6.2017 dle bodů programu
A.Výbor MO bere na vědomí :
Ad.3) Stav účtů a pokladen.
Stav účtů: 103 442 -.Kč.
Stav poklady: 45 100 ,-.Kč v pokladně líhně je 3 000 Kč.
Celkem tedy stav financí celkem: 151 542 ,- Kč.
Očekávané výdaje do VČS: není nic ve splatnosti
Očekávané příjmy do VČS: ze závodů dospělých + děti+ dar od Contipra celkem cca
48 000,Ad 4) Stav plůdku v líhni k 1.6. 2017, prodeje plůdku a vlastního chovu.
Produkce v líhni:
Si 1/4
40 000 ks (prodej 20 tis. 20 tis. vl. potřeba)
Po (potoky a Turnov)
290 000 ks (262 000 prodej, 8 tis. vlastní chov líheň, 20
tis. vysazeno do potoků - 15 tis. Hnátnice, 5 tis. Písečná)
- Prodej plůdku PO rozkrmený upravené propozice ÚS – cena schválena na 300,/1000 ks
2. Statiňany
40 tis. odebráno
3. Chotěboř
50 tis. odebráno
4. Hlinsko
20 tis. odebráno
5. Skuteč
10 tis. odebráno
6. Chrast
15 tis. odebráno
7. Kostelec n. O.
5 tis. odebráno
8. Opočno
20 tis. odebráno
9. Skuhrov n. Bělou 10 tis. odebráno
10. Solnice
20 tis. odebráno
11. Jevíčko
20 tis. odebráno
12. Moravská Tř.
20 tis. odebráno
13. Běstvina
20 tis. odebráno

Celkem

250 tis.

- Prodej PO do 3cm

12 000 pro MO Bojanov za 1,-/ks. Zisk 12 000,-

Ad.5) Vyhodnocení rybářských závodů dětí a dospělých Mostiska 2017
Počet účastníků závodů dospělých 93, z toho platících 88 (5 návštěva Polsko). Závody se
velmi vydařily. Výnos bude 100% použit na zarybnění MV na podzim 2017. Celkem se
chytilo cca 110 ks kapra, největší kapr který zvítězil v kateg. čuníka byl kapr 72 cm,
s váhou 6,85 kg.
B. Výbor MO schvaluje:
Ad6) Schválení investic do líhně na 2017
1. Přívod vody do obou dolních rybníčků z poslední sádky kanálu – cca 10 tis. Kč
2. Výroba zásobní nerez nádrže o objemu min.2 m3 pro akumulaci, okysličení a filtraci
od železa a odstranění sulfanu ze surové vody z vrtu, podstavec a rozvod vody do líhně.
Dispozice bude projednána na místě. Náklad max. 70 tis. Bylo by to dobré mít
zprovozněno do konce roku pro rychlou inkubaci jiker Si, nebo max. do března 2018,
než se začne rozkrmovat plůdek v nádržích. Technologický návrh a výrobu zajistí
Fiedler.
Pro 4, proti 0 , zdrželo se 0
Ad7) Schválení prodeje vlastního Si ¼ rok
Vlastní Si1/4 rok je v počtu cca 40 tis chován na kruhových nádržích. Zdravotní stav
ryb je výborný, projevuje se málo místa a ubývající přítok vody.
Navrhuje se prodej cca 20 tis. ks Rybářství Karel do Šluknova a ponechání si max. 20
pro další chov na 1 ročka.
Cena 0,325,-Kč/cm. Rybička musí mít min. 4 cm (tj. 1,30,- Ks = zisk 26 tis. Kč).
Kupce zajistí jednatel a hospodář do 15.7.2017.
Pro 4, proti 0 , zdrželo se 0
C. Výbor MO projednal v různém:
Ad8). Různé

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

-

předseda,

správce klubovny zajistí generální úklid prostor klubovny – O. Hubálek

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

17.6. Marek
24.6 Krsek+ Hubálek L
1.7 Žerníček + Hubálek L
8.7 Fiedler
15.7. Marek

Příští jednání výboru bude dne (po prázdninách – upřesní se) od 18.00 hod.
v klubovně

Zapsal:
Ing. Fiedler Lubomír - jednatel

………………………………………………….

Zápis ověřil: Marek Josef

………………………………………..……….

V Letohradě dne 13.6. 2017

