Zápis
ze společného jednání výboru a DK Českého rybářského svazu, z.s., místní
organizace v Letohradě, konané dne 14.5.2019 ve 18.00 hod. v klubovně MO.
Přítomni:
Členové výboru (dále jen V): Ing. Lubomír Fiedler, MBA,
Josef Marek, Kubový Jiří, Žerníček Jiří

Ing. Jan Krsek, PharmDr.

Omluveni: Fajt David, Hybš Jiří
Hosté: členové DK a další hosté - Sysr Jiří

Usnášení schopnost VS
Schůze výboru je počtem přítomných členů ..5 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: Ing. Jan Krsek
Pro …5. proti 0 zdrželo se 0

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

Došlá a odeslaná pošta od minulé VS.
Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.
Stav účtu a pokladen k 30.4.2019
Schválení žádostí o přijetí nového člena do MO Letohrad
Schválení zahájení realizace stavebního záměru - výstavby rybníčků v líhni
Zpráva o odchovaném plůdku POo a SIo k prodeji a vlastnímu chovu v líhni
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

(příprava na RZ dětí a dospělých – rekapitulace stavu)

Hlasování o programu jednání:
Pro …5 , proti 0 , zdrželo se 0, nepřítomen ..
Pro navržený program se vyslovili celkem …. členů V z 5-ti přítomných - program
jednání byl tedy schválen

Ad. 1. Pošta přijatá a odeslaná:
Pošta přijatá:
Přihlášky za člena MO Letohrad:
-

Milan Dedera, tel: 602 644 173, md@ login.cz., nebo milan.dedera@email.cz,
Bude dělat zkoušky na 1 RL

-

Milan Rob, D. Dobrouč 358, tel. 731 704 895, e-mail milan.rob@seznam.cz
RL má, zkoušky nebude skládat

-

Kristýna Hanyková, Libice n. Orlicí 58, tel. 775 962 035, e-mail
hanykovakristyna@seznam.cz Bude dělat zkoušky na 1 RL

-

Smlouva na finanční dar od fy. Contipro D. Dobrouč

Pošta odeslaná:
-

Faktury za prodaný PO0 a SI0

Ad.2. Plnění úkolů z minulých VS a ze dne 9.4.2019
-

Úprava příjezdové komunikace od žel. přejezdu k parkovišti Mostiska –
zajišťuje v 4/2019 Žerníček a Fiedler, Krsek, Kubový - Splněno

-

Práce malým bagříkem v líhni zajistí Jirka Žerníček - Splněno

-

Nákup PO gen 100 kg a vysazení lovného PO do T. Orlice 5 v objemu 100 kg
do zarybňovacího plánu 2019- Splněno (Fiedler , Žerníček)

-

Pozvánka na RZ pro Niemczu – Splněno (Fiedler)

-

Prodej plůdku PO a SI, zarybnění potoků PO0 - Splněno (Fiedler)

-

Zarybnění Mostisk před RZ – 14. 5. ryby vysazeny.

-

Rekonstrukce kuchyně v klubovně - probíhá

Usnesení z VS 14.5.2019.2019 dle bodů programu
A.Výbor MO bere na vědomí :
Ad.3) Stav účtů a pokladen – sdělení těchto údajů je dispozici pouze členům MO
ČRS Letohrad a to na osobní vyžádání u účetního spolku.
Ad6) Zpráva o odchovaném plůdku POo a SIo k prodeji a vlastnímu chovu v líhni
Vše realizováno
Běstvina
15 tis. á 1,-/ks
15 000,Bojanov
12 tis. á 1,-/ks + 5 tis Si á 1,-/ks
17 000,Hlinsko
20 tis. á 0,35,-/ks
7 000,Hrochův Týnec
10 tis. á 0,35,-/ks
3 500,Chrast
20 tis. á 0,35,-/ks
7 000,Chrudim I
10 tis. á 0,35,-/ks
3 500,Skuhrov n.B
10 tis. á 0,35,-/ks
3 500,Solnice
20 tis. á 0,35,-/ks
7 000,Jevíčko
20 tis. á 0,35,-/ks
7 000,Králíky
30 tis. á 0,35,-/ks
10 500,CELKEM
MO Letohrad
MO Letohrad

167 tis.
5 tis.
15 tis

81 000,na líheň
pro Potok

B. Výbor MO schvaluje:
Ad4) Schválení žádostí o přijetí nového člena do MO Letohrad
-

Milan Dedera, tel: 602 644 173, md@ login.cz., nebo milan.dedera@email.cz
Bude dělat zkoušky na 1 RL

-

Milan Rob, D. Dobrouč 358, tel. 731 704 895, e-mail milan.rob@seznam.cz
RL má, zkoušky nebude skládat

-

Kristýna Hanyková, Libice n. Orlicí 58, tel. 775 962 035, e-mail
hanykovakristyna@seznam.cz Bude dělat zkoušky na 1 RL

Hlasování:
Pro …5, proti 0, zdrželo se 0 nepřítomen ….
Ad4) Schválení zahájení realizace stavebního záměru - výstavby rybníčků v líhni,
úprava oplocení ….
S ohledem na platnost stavebního povolení k projektu do 31.12.2019, přednesl jednatel
návrh na zahájení výstavby dvou zemních rybníčků v režii MO Letohrad bez dotací, a to
s realizací v následujících 2 letech.
Zahájení stavby v roce 2019 výstavbou oplocení dle aktuálního vedení hranic pozemků
(geodetické vytyčení hranic zajistí jednatel) a prací na přítoku do rybníčků… Dále by se
pokračovalo dle finanční situace hloubením zemních rybníčků, hrází, přítoku a odtoku…
Autorský dozor zajistí projektant. Výkonem TDI, vedením stavebního deníku a oznámení
zahájení stavby na VHO Žamberk bude pověřen Ing. Krsek. Pomocnou koordinaci stavby
zajistí Fiedler. Předpokládané náklady cca 0,6 mil. Kč.
Do akce bude zahrnuto i zatrubnění odtokového kanálu ze spodních rybníčků s revizními
šachtami za oběma kbely.
Výbor vyslovil s návrhem souhlas. Výbor zajistí výběr zhotovitele a z něho cenová a
smluvní ujednání. Předpokládaná doba výstavby 2 roky. Zahájení ve II. pol. 2019
Hlasování:
Pro 5., proti 0, zdrželo se 0 nepřítomen
Ad7c) Háhení na rybníku Mostiska
Hospodář navrhl na MV (platí pro rybník Mostiska) vyhlásit úplné hájení ryb od 14.5 –
26.5.2019. Důvodem je klid před plánovanými ryb. závody dětí a dospělých 2019. Návrh
byl schválen.
Hlasování:
Pro 5., proti 0, zdrželo se 0 nepřítomen
C. Výbor MO projednal v různém Ad7:

a. stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS - předseda, jednatel.
b. stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS –
předseda.

18.5

Letohradská pouť – zavřeno. – Marek

25.5

Ryb. závody

1.6 -

Fiedler

8.6-

Krsek

c.

- Fajt+ Černohous

Různé (příprava na RZ dětí a dospělých – rekapitulace stavu) – dle sdělení J.
Kubového je vše připraveno. Ve 21 týdnu proběhne pouze příprava uzených
ryb.

Příští jednání výboru bude výjezdní a to ve dnech 3-5.6 2019 ( přesný den ma
čas zahájení upřesní dopředu Marek).
Zapsal:
Ing. Fiedler Lubomír - jednatel
Zápis ověřil: Jan Krsek
V Letohradě dne 14.5.2019

………………………………………………….
………………………………………..……….

