Zápis
ze společného ustanovujícího jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu,
z.s., místní organizace v Letohradě, konané dne 2.6.2015 ve 18.00 hod.
v klubovně MO.
Přítomni:
Členové výboru (dále jen V) : PharmDr. Josef Marek, Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan
Krsek, Hubálek Lukáš,
Omluveni: Kubový Jiří
Hosté: Hubálek Ondřej, členové DK Fajt, Žerníček

Usnášení schopnost V
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 PharmDr. Josef Marek
pro 4

proti 0

zdrželo se 0,

Navržený program jednání:
1. Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 5.5.2015
2. Vyhodnocení rybářských závodů dětí a dospělých- Kubový
3. Zpráva účetního –stav financí – Marek
4. Různé, diskuze
-

stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS - předseda, jednatel

-

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

Hlasování o programu jednání:
pro 4

proti 0 zdrželo se 0 nepřítomen 1

Pro navržený program se vyslovilo celkem 4 členů V z 5-ti - program jednání byl tedy
schválen

Program jednání
1. Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne
5.5.2015
Pošta došlá:
-

Rozbor ovariální tekutiny Pd - 3 vzorky – všechny negativní

-

Rozhodnutí KÚ na ustanovení RZ a ZRH

Pošta odeslaná:
-

Fakturace za prodej plůdku a zarybňovací plán – vše vyfakturováno

Plnění úkolů z minulé VS ze dne 5.5.2015
-

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 - probíhá

-

Definitivní řešení odpadu z klubovny - napojení na PČS ze Tvrze - bude
jednat jednatel až po přemístění psí voliéry – úkol trvá, s p. Taclem jednání a
realizace připadá na léto 2015

-

Rybářské závody mládeže a dospělých - vše bylo připraveno na výbornou.
Před závody bylo do Mostisk vysazeno celkem 700 kg kapra ve velikosti 45
– 70 cm z Chlumce. Porušení doby hájení vyhlášené hospodářem nebylo
zaznamenáno. Počet platících účastníků byl 87. Návštěva Polské delegace
z Niemczi dorazila ve složení 2 členů a 1 člena s rodinou. Po skončení
závodů proběhla diskuze v klubovně. Vše se podařilo dle plánu. Hospodářský
výsledek závodů předloží ke schválení přítel Kubový na VS v červenci
2015.

-

Stavba přístřešku na dřevo a nové psí voliéry – trvá úkol pro O. Hubálka

Usnesení z VS 2.6.2015 dle programu k bodu 3.
Výbor MO bere na vědomí :
Bod 3. Zpráva účetního – stav financí– Marek
aktuální stav banka (obě) – 38 000,pokladna Marek - 18 000,
pokladna líheň – 8 000,Celkem fin. zdroje MO ke dni VS – 64 000,V očekávání jsou do 31.7.2015 příjmy:
- Dotace SZIF (žádost o proplacení bude osobně podána v H. Králové dne
10.6.2015. Všechny podklady byly připraveny a podepsány. Podá ve zmocnění
Ing. Plháková. Výše dotace 42 tis.
- Příjem z ryb. závodů – odhadem se očekává 30 tis. Čistého
- Dar od fy. Contipro ve výši 20 tis – žádost podá jednatel do 15.6.2015
- Granty od města Letohradu (mník a mládež) ve výši cca 30 tis.
Očekávané výdaje do 30.6.2015:
- Platba za dovezené ryby do Mostisk před závody z Rybářství Chlumec (700
kg kapra) ve výši 41 tis.

Bod.4. Různé, diskuse (mimo projednávaný program VS)
-

Manželé Hofmannovi - přislíbili pomoc s organizací Rybí hody 2015. Byl
stanoven závazný termín konání Rybích hodů na den 5.9.2015 od 10.00
hod. Rozpis přípravných prací, jídel a organizaci prodeje jídel a pití
připraví do VS v 7/2015 přítel Marek. Prezentaci ve zpravodaji a plakáty na
vývěsky města zajistí přítel Fiedler.

-

Brigády prováděl pouze pan Luděk Kříž za ml. Moravce ( ml.Slepičáka).

-

VS vyslovila souhlas s dokoupením šramprlat a džbánů na víno. Půllitry 0,5
l a 0,3 l dodal Staropramen + 1x „Špilboj“. Zajistí přítel Marek v IKEE.

-

Přítel Marek zajistí výrobu sady klíčů od líhně a klubovny pro přítele Krska.
Klíč od klubovny objedná Hubálek Ondřej.

-

Stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS - předseda, jednatel
- nebyly stanoveny žádné nové úkoly

-

Stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS –
předseda – rozpis byl stanoven

-

Výbor schvaluje objednání nových razítek dle názvu spolku dle Spol.
rejstříku (viz objednávka - příloha k zápisu).

Příští jednání výboru bude dne 1.7. 2015 od 18.00 hod. v klubovně MO.

Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír- jednatel

……………………………………..

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

V Letohradě dne 2.6.2015.

