Zápis
ze společného jednání výboru a DK Českého rybářského svazu, z.s., místní
organizace v Letohradě, konané dne 9.4.2019 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:
Hosté: členové DK a další hosté - Fajt David, Hybš 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: Kubový Jiří
Pro …5. proti 0 zdrželo se 0

Navržený program jednání:
Vlastní program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Došlá a odeslaná pošta od minulé VS.
Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.
Stav účtů a pokladen k 31.3.2019
Příprava rybářských závodů dětí a dospělých 2019.
Schválení zarybnění Mostisk před rybářskými závody 2019.
Zpráva o výkonu brigád výboru a líhnařů nad rámec brig. hodin ve 2018
Schválení žádostí o přijetí nového člena do MO Letohrad
Zpráva o sjednaném novém pojištění majetku MO, úrazů členů při brigádách a
ryb v líhni u HVP
Zpráva o plánovaných slovech chovných potokům a vysazování POo ve 2019
Zpráva o odchovaném plůdku POo a SIo k prodeji a vlastnímu chovu v líhni
Zpráva o nákupu 130 kg násadového K o váze cca 0,5kg/ks pro dokrmení v líhni
2019
Zpráva o plánovaném nákupu cca 150 kg Po cca 0,5 kg/ks pro generační chov (
dovoz do konce dubna 2019).
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 …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:
-

Oznámení KS HK. O osobním převzetí orig. směnky Hubálka Lukáše – zajistí
předseda dle sdělení

-

Přihláška za člena MO Letohrad: Horon Jurii, nar. 10.9.1988, Letohrad , tel.
608457988, e-mail ygjrsg@gmail.com

-

Přestup z MO Šluknov – Daslík Jiří a Daslíková Petra

-

Mze, útvar odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství - Metodický
postup pro členy RS při zjištění přestupku na úseku rybářství držitele
zvláštní povolenky k lovu ryb

-

Sdělení Lesy ČR - pravidla hospodaření v Lese….

-

Pojistné smlouvy s HVP ( jsou založeny u jednatele)

-

Dotaz na účast MO na Letohrádkách 29.6.2019 – ne, omluvíme se

Pošta odeslaná:

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 21.2.2019 – trvají úkoly:
-

Pokračování přípravy rybníčky v líhni vyhlášení programu Mze k dotacím 2019

je vydáno platné SP a čeká se na

-

Nová kuchyň do klubovny vč. starých spotřebičů– realizace proběhne v 5/2019

-

Úprava příjezdové komunikace od žel. přejezdu k parkovišti Mostiska –
zajišťuje v 4/2019 Žerníček a Fiedler, Krsek, Kubový. Na termínu se dohodnou.

-

Práce malým bagříkem v líhni zajistí Jirka Žerníček - také zítra

Usnesení z VS 9.4.2019 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.

Ad4) Příprava rybářských závodů dětí a dospělých 2019.
Termíny konání:
Děti: 18. 5. 2019
Dospělý: 25. 5. 2019

Je třeba připravit nějaký program pro Niemczu na sobotu odpoledne. Luboš nebude od
cca 15.00 hod. přítomen a klubovna není k dispozici také. Pozvánku do Niemczi zašle
Luboš. Pro posezení po závodech bude rezervován salonek v Sauně s občerstvením.
Ad6) Zpráva o výkonu brigád výboru a líhnařů nad rámec brig. hodin ve 2018
Soupis osob a počet hodin, které odpracovali nad rámec brig. hodin za 2018 byl předán
výboru.
Ad8) Zpráva o sjednaném novém pojištění majetku MO, úrazů členů při brigádách
a ryb v líhni u HVP
- Majetek – stavby, materiál a zařízení staveb, odpovědnost za činnost MO
(pes….)
- Úrazy při výkonu brigád členů ( na smrt, trvalé následky a doba léčení)
- Pojištění ryb ( plůdek, roček a tržní ryba do max. 100 tis. škody)
Ad9) Zpráva o plánovaných slovech chovných potokům a vysazování POo ve 2019
6.4. 2019 - Hnátnice, vysazení 6 000 ks POo ( Ryšavý, Nacev…).Sloveno 155 ks Po1
7.4.2019 - Dlouhoňovice a Písečná 2 000 a 2 000 ks a vysazení Čada, Svododa…)
Sloveno celkem 82 ks Po1
Vysazení odpovídá cca počtu vysazeného POo v roce 2018. Všechny ryby byly vypuštěny
do T. Orlice 5.
Ad10) Zpráva o odchovaném plůdku POo a SIo k prodeji a vlastnímu chovu v líhni
POo – pro MO VČ ÚS HK dle rozpisu max. 190 tis. Zájemci byli kontaktováni na odběry
od 15.4. 2019. Cena dle stáří ( od 400 – 450 Kč/1000 ks, pro Běstvinu a Bojanov bude
odchován větší, rozkrmený za 1000,-/1000ks).
Si – cca 20 tis. zůstává pro potřeby MO na další odchov. K prodeji již není nic
B. Výbor MO schvaluje:
Ad5) Schválení zarybnění Mostisk před rybářskými závdy 2019.
Nakoupí se: K 3 max. 400 kg (350 do Mostisk a 50 kg do tůní) + b100 kg, K a 30 kg
Tb na uzení
Hlasování:
Pro …5., proti 0, zdrželo se 0 nepřítomen …..
Ad7) Schválení žádostí o přijetí nových členů do MO Letohrad a přestupy
-Výbor obdržel přihlášku za člena MO Letohrad: Horon Jurii, nar. 10.9.1988, Letohrad ,
tel. 608457988, e-mail ygjrsg@gmail.com
VS souhlasí Školení na 1 RL zajistí jednatel po dohodě. Ostatní pak účetní
-Výbor schválil přestup z MO Šluknov – Daslík Jiří a Daslíková Petra
Hlasování:
Pro …5, proti 0, zdrželo se 0 nepřítomen ….

Ad11) Nákup 130 kg násadového K1 o váze cca 0,5kg/ks pro dokrmení v líhni ve
2019
Nakoupí se od VČÚS 130 kg K násady těžké (0,5 kg/ks) a vysadí se na krmení do
spodního rybníčka s rákosem v líhni. Na podzim slov a vysazení do MV.
Hlasování:
Pro 5., proti 0, zdrželo se 0 nepřítomen
Ad12) Plánovaný nákup cca 150 kg Po cca 0,4 - 0,5 kg/ks pro generační chov
(dovoz do konce dubna 2019). Ryby budou umístěny na první sádku na kanále, která již
byla pro tento účel vyčištěna a komplexně desinfikována jodem.
Hlasování:
Pro 5., proti 0, zdrželo se 0 nepřítomen
C. Výbor MO projednal v různém Ad13:

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
13.4

Krsek

20.4

Marek

27.4

Fiedler

4.5

Fajt + Černohous

11.5

Fiedler

18.5

Letohradská pouť – zavřeno. - Marek

Příští jednání výboru bude dne 14.5. 2018 od 18.00 hod. v klubovně
Zapsal:
Ing. Fiedler Lubomír - jednatel
Zápis ověřil: Jan Krsek
V Letohradě dne 9.4..2019

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

