Zápis
ze společného ustanovujícího jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu,
z.s., místní organizace v Letohradě, konané dne 2.4.2015 ve 18.00 hod.
v klubovně MO.
Přítomni:
Členové výboru (dále jen V) : PharmDr. Josef Marek, Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan
Krsek, Jiří Kubový, Hubálek Lukáš,
Omluveni: 0
Hosté: Hubálek Ondřej, členové DK Hybš, Fajt, Žerníček

Usnášení schopnost V
Schůze V
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 PharmDr. Josef Marek
pro 4

proti 0

zdrželo se 1,

Navržený program jednání:
1. Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 28.2.2015
2. Příprava rybářských závodů (dospělí a děti) –vedoucí mládeže - Kubový
3. Zpráva vedoucího mládeže o výsledku zkoušek na získání ryb. lístku – Kubový
4. Zpráva účetního – stav o prodeji povolenek, stav financí – Marek
5. Příprava akce „rybí hody“ v roce 2015 – celý výbor (rozdělení práce)
6. Projednat a schválit novou směrnici č.1/2015 na vyplacení různých náhrad výboru a
DK.
7. Různé, diskuze
-

stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS jednatel

předseda,

-

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

-

schválení distribuce plůdku Po a Si cizím organizacím - hospodář, Fiedler
Přijetí nových členů MO: pánové Malý a Peřina
Schválení ceny za provedení přípravy a vykonání zkoušek na získání prvního
ryb. lístku (cena bude stejná bez rozdílu, bude-li zájemce žádat o členství
v MO Letohrad či nikoliv).

Hlasování:
pro 5

proti 0 zdrželo se 0 nepřítomen 0

Pro navržený program se vyslovilo celkem 5 členů V z 5-ti - program jednání byl
schválen.

1. Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne
28.2.2015
Pošta došlá:
- Faktura za krmení – podán příkaz k zaplacení a zaúčtováno.
- Změna čísla účtu na platby el. energie – opraven trvalý příkaz v bance.
- Registrační list MO aktuální.
- Pozvánka na rybářské závody Lanškroun.
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace od SZIF – předáno jednateli.
Pošta odeslaná:
-

Nahlášení změn na SZIF

Plnění úkolů z minulé VS ze dne 28.2.2015
-

Nakoupeno 142,50 kg tržního Si á 115,-/kg vč. DPH – splněno.

-

Nový registrační list byl Radou již vydán - splněno.

-

Návrh na odvolání RH a ZRH a jmenování nového RH a ZRH - bude
odesláno po dnešní VS ( ihned po podepsání předsedou MO) – splněno.

-

Grant ze SZIF - odeslána změna statutárů, smlouva zatím nedošla probíhá.

-

Prodloužení povolení k nakládání s vodami na Mostiska - dle info od Ing.
Plhákové je rozhodnutí MÚ Žamberk již připraveno k odeslání – probíhá.

-

Doplnění osvětlení v klubovně je již hotovo a funkční – splněno.

-

Založení nového webu MO (crsmoletohrad.webnode.cz) je již hotovo.
Zbývá odladit zrušení starých webových stránek a plné zfunkčnění
nových. Obsah nových webovek již byl aktualizován – probíhá.

-

Podáno vyhodnocení poskytnutého grantu od města Letohradu za 2014 a
byly podány nové žádosti na 2015 (mník 20 000,-, a mládež 15 000,-) –
splněno.

-

Odpad z klubovny - nesplněno.

-

Pokračování přípravy PD pro ÚŘ a SP na rybníčky v líhni - probíhá
v průběhu roku 2015.

-

Způsob evidence prováděné brigádnické povinnosti členů na 2015 evidence bude centrální, evidovat bude hospodář.

-

Definitivní řešení odpadu z klubovny - napojení na PČS ze Tvrze - bude
jednat jednatel až po přemístění psí voliéry – úkol trvá

-

Podání daňového přiznání za 2014 na FÚ Žamberk - splněno 30.3.2015

Usnesení
Výbor MO schvaluje:
1. Směrnici č.1/2015 na vyplacení různých náhrad výboru a DK s projednanými
připomínkami a změnami. Platné znění obdrží všichni členové V a předseda DK.
Pro 5

Proti 0

zdrželo se 0

2. Cenu za školení a provedení zkoušek na získání prvního RL ve výši 1000,-/osobu
Přípravou a provedením zkoušek vč. oznámení o konání zkoušek na Pk a vystavení
osvědčení je pověřen ryb. hospodář Ing. Fiedler Lubomír.
Poplatek neplatí žadatelů z řad mládeže do 18-ti let.
Pro 5

Proti 0

zdrželo se 0

3. Schválení distribuce plůdku Po cizím organizacím - pro organizace VčÚS H.K je
schválen prodej v objemu 90 tis. Za svazové ceny 250,-/1000 ks.

Prodej ostatního plůdku (Si,Pd…) a ročních ryb Po,Si,Pd je v kompetenci
hospodáře za ceny projednané s chválené jednatelem MO. Před tímto prodejem
má ale přednost dostatečné pokrytí potřeb MO (remontní ryby, tržní,
zarybňovací plán pstruh. revíru T. Orlice 5 ).
Pro 5

Proti 0

zdrželo se 0

4. Přijetí nových členů MO - VS přijala žádost o členství v MO Letohrad pana
Malého a Peřiny. Schválila tak přijetí těchto žadatelů za členy MO Letohrad.
Pro 5

Proti 0

zdrželo se

5. Odsouhlasení nákladů na stavbu nového přístřešku na dřevo a psí voliéru vč.
likvidace původní voliéry. Předpokládané náklady max. 10 tis. Kč.
Pro 5

Proti 0

zdrželo se 0

6. Odsouhlasení nákupu přepravní bedny na ryby + aparáty dle grantu SZIF
v cenových intencích grantu způsobilých výdajů 72 000 Kč vč. pokrytí vlastními
prostředky ve výši 33 800 Kč (60% ).
VS schvaluje nákup materiálu z poskytnuté dotace ze SZIP (přepravní AL bedna
na ryby vybavená provzdušňováním a skluzem + 20 ks, plastových líhňařských
aparátů Ruckel-Vackovi) do 1.6.2015. Do 30.6. nutno požádat o proplacení podílu
dotace.
Pro 5

Proti 0

zdrželo se 0

7. Odsouhlaseno financování závodů dětí 2015 ve výši 5000,- Kč
Pro 5
8.

Proti 0

zdrželo se 0

Instalace wifi do klubovny Fiedler

IBIS nebo Alberon -

ceny,…..podmínky zajistí

Výbor MO bere na vědomí :
1. Příprava rybářských závodů (dospělí a děti) –vedoucí mládeže - Kubový
Dětské ryb. závody budou v neděli 24.5.2015. Dospělí 30.5.2015.
2. Zpráva vedoucího mládeže – Kubový
- 1.4.2015 proběhly zkoušky u dětí v počtu 5 - zkoušky složili všichni, dále složili
zkoušky na získání prvního RL i dospělí pan Horáček Jiří, Martin Peřina, a Josef Malý.
Poslední dva požádali o přijetí do MO Letohrad . VS oba jmenované (Peřina + Malý)
odsouhlasila za členy MO Letohrad.
3. Zpráva účetního – stav financí a prodeje povolenek – Marek
aktuální stav banka (obě) – 74 193,17
pokladna - 41 251,pokladna líheň – cca 14 000,Celkem fin. zdroje MO – 130 000,povolenky – celkem vybráno 134 650,z toho malá voda ks 66 za 71 200,-

-

4. Příprava akce „rybí hody“ v roce 2015 – celý výbor (rozdělení práce) akce bude
Akce bude 13.6.2015 od 10.00.
Prezentaci akce na plakáty+ Let. Zpravodaj 6/2015 - zajistí Fiedler + Marek
- polévku uvaří p. Marta Moravcová
- losos na grilu – Josef Marek (připraví komplet)
- tatarák z lososa – Josef Marek (připraví komplet)
- suši – Josef Marek (připraví komplet).
- rybí salát + karbenátky – Hubálek L + Fajt
- kapří smažené hranolky - připraví Fiedler
- pečený pstruh s oblohou a bramborem - připraví – výdej Fiedler,
Šabata+Sabatová, Stejskalová, Janoušek
- Výčep - Jarda Stejskal ) - pivo zbude z ryb. závodů dospělých (1-2
sudy stačí)
- prodej živých ryb - Hubálek O+L

Různé, diskuse (mimo projednávaný program VS)
1. Rozdělit klíče od líhně a klubovny doposud nepřidělené členům V a líhňařské
skupiny oproti podpisu- Fiedler

2. Zarybnění T. Orlice 5 rybou tržní Po2 - zajistí v počtu 1000 ks (á20 dkg = 200
kg) členové DK. Výbor + DK zajistí slov rybníčka s Po2 a zarybnění do konce
4/2015. Přebytek půjde na remontní ryby a případný prodej (145,-Kg). Účetní
pak provede fakturaci zarybňovacího plánu na VčÚS na 2015.

3. Účetní dle zarybňovacího plánu T.Orlice5 VčÚS bude fakturovat dle násadových
listů ( zarybňovací plán na 2015 ).

4. Všichni kdo mají klíče od nových vložek (klubovna+terasa - je stejný klíč) je

odevzdají na VS. Provede se výměna stávajících vložek za nové a přidělení nových
klíčů.

5. Odsouhlasení nákladů na stavbu nového přístřešku na dřevo a psí voliéru vč.
likvidace původní voliéry.

6. Životní jubilea: 20.3. Unčovský Jaroslav – 60
30.3. Vencl Petr – 70
5.4. Schellong Josef – 60
15.4. Leder Georg – 70
6.5. Vítek Jiří – 60
Předání zajistí Kubový, Marek a Hybš dle přidělení.
Dále oslaví jubileum:
10.9. Pešava Milan - 50
10.9. Láznička William - 50
17.9. Malínek Ivan – 60
21.9. Chmelíček Ivan - 70

Příští jednání výboru bude dne 5. 5. 2015 od 18.00 hod. v klubovně MO.
Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír- jednatel

……………………………………..

Zápis ověřil: Marek Josef………………………………………..……….

V Letohradě dne 2.4.2015.

