
Výroční členská schůze  

Rybářský spolek Květnice 



Členové k 1. 1. 2013 

 Spolek má přesně 45 členů, z toho: 

 29 aktivních členů 

 2 pozastavené 

 11 důchodců 

  3 děti(Do 15-ti let) 

 4 čekatelé 

 

V současné době spolek nepřijímá další členy. 

 



Shrnutí roku 2012 - úlovky 

 V roce 2012 se chytilo celkově 612,86 kg ryb v počtu 
155 kusů. Průměrná váha kapra  byla 3,85 kg. 

ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg ks kg

136 524 6 27 4 16 6 20 1 3 2 24

Kapr Amur Sumec OstatníCandát Štika



Shrnutí roku 2012 – nasazování 

 V roce 2012 se nasadilo celkově 1050kg ryb. 

K1-K4 Amur Štika Candát

933 53 62 2,5



Statistika hostovacích povolenek 

 V roce 2012 se prodalo 9ks povolenek v hodnotě  
3150 Kč. Chytilo se na ně celkem 6 ks ryb v celkové 
váze 19,3 kg. Nákupní hodnoty činí zhruba 1000 Kč. 



Pracovní výkony a ostatní aktivity 
 V roce 2012 se konalo celkem pracovních 8 akcí, 2 povinné, 

jedna dobrovolná. 
 Mezi hlavní provedené činnosti: 

 Pravidelný úklid okolí obou rybníků 
 Sekání trávy kolem Návesního rybníku 
 Oprava hráze a stavidla Návesního rybníku 
 Zpevnění břehů Mlýnského rybníka 
 Natření lávky 
 Zábradlí na stavidle Mlýnského rybníka 
 Výlov Návesního rybníku 
 Oprava rybárny 

 Společenské akce: 
 Dětské rybářské závody 
 Opékání kýty 



Přehled a fotografie výsledků práce 

 Bylo nakoupeno 60t lomového kamene, několik tun 
betonu, armování. Celkem je odhadní hodnota 
materiálu a práce více než 160 000 Kč. 

 

 Převod brigádních hodin na vyznačených brigádách, 
bude umožněn nad povinných 10 hodin (jak bylo 
dohodnuto a oznámeno). 

 

















Plán akcí na rok 2013 
 Plán: 

 Výlov (podle termínu dokončení sloviště a stavu - vody jaro nebo 
podzim, případně 2014). 

 Čištění přítoků, čištění odkalovacích jímek, natření lávky, úprava 
přepady pod lávkou. 

 Koordinace prací s obcí. 

 Společenská akce: 
 Dětské závody, závody dospělých, opékání kýty. 

 
 

   Poděkování brigádním referentům za činnost.  V roce 2013 budou 
tuto funkci vykonávat , vzhledem k náročnosti a plánování, nejen 
brigádní referenti, ale i ostatní členové výboru, případně další 
členové. Náplň brigád a odpovědná osoba se určí na výborovéých 
schůzích. 

 



Schválení výjimek na rok 2013 

 Doba lovu 24 hodin, 1.7. 2013 do 15.9.2013 

 Hostovací  povolenky 

 Sumec bez míry, ale zapsán (nepočítá se do celkového 
počtu ulovených ryb, nad 90 cm standardně zapsán a 
počítán) 

 


