Zápis
ze společného jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu, z.s., místní
organizace v Letohradě, konané dne 11.11.2015 ve 18.00 hod. v klubovně MO.
Přítomni:
Členové výboru (dále jen V) : Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan Krsek, Hubálek Lukáš,
PharmDr. Josef Marek , Kubový Jiří
Omluveni: Ondřej Hubálek
Hosté:, členové DK Fajt, Žerníček
Usnášení schopnost VS
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: Hubálek Lukáš
Pro 5 proti 0 zdrželo se 0,

Navržený program jednání:
Vlastní program schůze:
Došlá a odeslaná pošta od minulé VS.
Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.
Stav účtů a pokladen - účetní
Příprava na VČS ( Program VČS, administrativa k VČS - zprávy, fin. uzávěrka…,
logistika – místo, občerstvení…..).
5. Organizace Vánočního prodeje ryb
6. Diskuze, různé , závěr
1.
2.
3.
4.

a. stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS jednatel

předseda,

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

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

Ad. 1. Pošta přijatá a odeslaná:
Pošta přijatá: Schválení manipul řádu Mostiska, nový reg. list MO dle výpisu ze spol.
rejstříku

Pošta odeslaná:

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 6.10.2015
-

Pokračování přípravy PD pro ÚŘ a SP na rybníčky v líhni - probíhá v průběhu
roku 2015. Byla zaslána situace z PD, probíhají vyjadřovačky pro žádost na
ÚR.

-

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

-

Definitivní řešení odpadu z klubovny - napojení na PČS ze – odsouhlaseno,
čeká jen na provedení - zajistí Lukáš Hubálek

-

Žádost o napojení na PČS a internet - odsouhlaseno, čeká jen na provedení
od Alberonu (byl kontaktován, zatím bez odpovědi)

-

Provozně- manipulační řád VD Mostiska - je vydáno rozhodnutí na 15 let

– proces ukončen

Usnesení z VS 11.11.2015 dle bodů programu
A.Výbor MO bere na vědomí :
Ad.3) Stav účtů a pokladen
Stav účtů: celkem 33 000,Stav poklady: 20 000 + v pokladně líhně je 3 900.- Kč
Celkem tedy stav financí celkem: 56 900 Kč
Účetní doporučuji omezit výdaje na minimum.
B. Výbor MO schvaluje:
Ad4) Příprava na VČS 2016
VČS proběhne dne 9.1.2016 v prostorách hasičárny v Letohradě u koupaliště. Pozvánky
rosešle Marek 30 dní před konáním.

Program VČS :
1. Zahájení, uvítání účastníků, ukončení prezence

2. Volba mandátové, návrhové komise a volební komise
3. Zpráva o činnosti, účetní uzávěrka hospodaření MO a přehled o úlovcích za 2015
4. Zpráva o činnosti dozorčí komise za rok 2015
5. Seznámení s návrhem plánu práce MO a finančního rozpočtu na rok 2016
6. Projednání zálohového pracovního ročního finančního příspěvku na činnost – nový
systém plnění brigádnické povinnosti v souladu se ustanovením Stanov ČRS §
4.odst.2. pís.d) v provedení § 3 odst.4. pís.c).
7. Volba kooptovaného člena výboru
8. Zpráva volební komise o výsledku volby člena výboru
9. Diskuse
10. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů na VČS
11. Schválení plánu práce MO na 2016, zprávy dozorčí komice za 2015, finančního
rozpočtu MO na rok 2016, zálohového příspěvku na činnost
12. Návrh návrhové komise o usnesení a schválení usnesení z výroční členské schůze
13. Závěr, podávání občerstvení, panelová diskuse možná do 18.00.hod.

Složení mandátové komise (prezentace členů) Hybš, Falt David
(vytištění prezenční listiny zajistí účetní)
Složení návrhové komise (návrh usnesení) Fiedler + z pléna
Složení volební komise : Janoušek + z pléna
Hlasování:
pro 5 proti 0 zdrželo se 0 nepřítomen 0

Ad6. VS Schvaluje nákup mincíře pro vážení ryb na 200 kg - cena 4000,Hlasování:
pro 5 proti 0 zdrželo se 0 nepřítomen 0

C. Výbor MO projednal v různém:
Ad. 5. Vánoční prodej ryb
Vánoční prodej - v líhni a na náměstí.
-

Prodej bude zahájen pondělí 21.12 od 14.00, 22.12 od 14.00, 23.12 od 9.00
hod. Denně do 19.00 hod.
Personál zajistí výbor.

Na náměstí se bude prodej od 20.12.2015 zajišťovat u restaurace Rolland
jejich obsluhou pod hlavičkou MO ČRS. Certifikovanou váhu si zajistí,
prodejce bude mít zdravotní průkaz. Písemné poučení prodejce k usmrcování
ryb zajistí hospodář na MV. Pro prodej na náměstí bude vyčleněno 300 kg K +
amur. Zisk z prodeje na náměstí se bude dělit 50:50%.
Veterinární osvědčení o zdravotním stavu ryb zajistí hospodář. ŽL pro
prodeje zajistí jednatel.
Personální zajištění prodejů bude dohodnuto dle aktuálních možností
21.12. od 14.00 hod. - 19.00 hod.
22.12 od 14.00 hod.- 19. 00 hod.
23.12. od 9.00 hod. – 19.00 hod.
(Čamr ml., Janoušek + členové V)
Občerstvení: Stejskal Jaroslav – čaj káva,limo, pivo,grog,svařák……..
Plakáty + zpravodaj – zajistí Marek
Ad.6) PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA – Josefa Sejkorová - schvaluje, jednatel zorganizuje
školení na získání prvního RL.
Ad 6. 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

14.11. – Krsek
21.11.- Marek
28.11.- Fiedler
5.12.- Hubálek

Další různé:
-

Tradičního předvánočního setkání pracovníků s mládeží a úspěšných
reprezentantů jednotlivých spolků se starostou města. Letošní akce se
uskuteční v pondělí 14.prosince 2015 přítel Jiří Kubový. Byl již panu
radnímu Benešovi nahlášen.

Příští jednání výboru bude dne 9.12. 2015 od 18.00 hod. v klubovně MO.
V tomto termínu budou provedeny inventury majetku. Inventurní soupisy majetku
připraví předseda inventurní komise.

Složení inventarizační komise:
Žerníček Jiří - předseda
Hubálek Lukáš – člen
Hubálek Ondřej - člen

O výsledku provedených inventur majetku bude proveden písemný zápis a předán
jednateli a předsedovi MO do konání VČS.

Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír- jednatel

……………………………………..

Zápis ověřil: Hubálek Lukáš ………………………………………..……….

V Letohradě dne 11.11.2015

