Zápis
ze společného ustanovujícího jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu,
z.s., místní organizace v Letohradě, konané dne 16.5.2016 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, předseda DK Žerníček,
Omluveni: členové DK a líhňaři Drbohlav, Hybš, Fajt
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 Hubálek Lukáš,
pro 4

proti 0

zdrželo se 1,

Navržený program jednání:
1. Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 3.3.2016
2. Příprava rybářských závodů (dospělí a děti) –vedoucí mládeže - Kubový
3. Zpráva účetního – průběžný stav hospodaření za 1-4/2016, stav financí a info o
prodeji povolenek na MV ve 2016– Marek
4. Zpráva hospodáře - líheňská činnost 2015-2016, prodej plůdku , osazení chovných
potoků, plnění zarybňovacího plánu T. Orlice 5 pro 2016 (viz .příloha k zápisu) Hubálek L
5. Schválení odměn za činnost líhně, brigád výboru a funkčních odměn výboru za 2016
(viz. doplněné podklady ) dle směrnice č.1/2015 – dořešení z VS ze dne 3.3.2016 –
jednatel+předseda+účetní (přesunutý bod z jednání 3.3.2016).
6. Různé, diskuze
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) Vydání souhlasu s výjimkou na parkování os. vozidla sloužícího pro dopravu
na Mostiska a Záhořský rybník Fr. Vychytil st. (zdravotní stav) přímo u
rybníků
d) Info o zarybnění rybníka Mostiska a D. Tůně
e) Projednání a schválení prodeje Pd1 pro jejich odchov na tržní rybu mimo
sádka Letohrad za cenu 7,-/ks s podmínkou závazku chovatele na zpětný

prodej těchto již tržních ryb za dohodnutou cenu 100,-/kg. MO ČRS
Letohrad v množství max. 500 kg/rok.
f) Žádost o přijetí nových dvou členů do MOCRS Letohrad
Hlasování o programu jednání:
pro 5

proti 0 zdrželo se 0 nepřítomen 0

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

Program jednání
Ad1.) Došlá a odeslaná pošta, vyhodnocení plnění úkolů z minulé VS ze dne 3.3.
2016
Pošta došlá:
-

SIZF – žádost o doplnění ekonom. údajů o hospodaření za 2015.

-

Územní rozhodnutí na stavbu dvou rybníčků v líhni.

-

Oznámení o zahájení správního řízení - vysazování Pd a Si do T.
Orlice 5. (povolení k vysazování nepůvodních druhů ryb).

-

Oznámení o zahájení řízení – úprava toku D. Čermná (vranka).

-

Záznam o kontrole líhně a průběhu zkoušek na získání prvního RL
z KÚ Pk - Ing. Fuka.

Pošta odeslaná:
-

SIZF - doplnění ekonom. údajů o hospodaření za 2015 - přes webový
portál Farmáře

-

Fakturace za prodej plůdku PO,Si….

-

Žádost o grant od fy. Contipro Pharma

-

Odevzdání podepsané smlouvy na grant města Letohrad na Mn

Plnění úkolů z minulé VS ze dne 3.3.2016 (popř. starších VS)
c)

Slov rybníka Písečná –Márová (duben 2016) – zatím NESPLNĚNO (úkol
trvá).

d)

Informace o záměru nákupu uzavřeného recirkulačního systému pro
čištění vody pro rozvody vody v líhni jiker, odchovny plůdku a chovných
kruhových nádrží venku prostřednictvím dotace ze SZIF pro 2017 (podání
podzim 2016). – Záměr byl zrušen.

- Žádost o napojení na PČS a internet Alberon – HOTOVO a funkční.
- Příprava na stavbu dvou zemních rybníčků v líhni – bylo vydáno ÚR,
připravuje se žádost o SP a výběr vhodného dotačního grantu - Probíhá.

Usnesení z VS 16.5.2016 dle bodů programu
A.Výbor MO bere na vědomí :
Ad2.) Příprava rybářských závodů (dospělí a děti)
Vše je připraveno. Přátelé z Polska byli pozváni. Přijede jich cca 4-5 osob. Polskou
delegaci má po celou dobu pobytu na starosti přítel Fiedler.

Ad.3) Stav účtů a pokladen
Stav účtů: 88 000. ,Stav poklady: 11 000 ,- (za prodej povolenek) v pokladně líhně je 11 000 ,Celkem tedy stav financí celkem: 110 000,- Kč
V očekávání příjem vyfakturováno cca 15 000 ,-Kč
V povinnosti plateb výdaje ve splatnosti 0 ,-Kč

Ad4.) Zpráva hospodáře – výsledky líheňské činnosti 2015-2016, prodej plůdku ,
osazení chovných potoků, plnění zarybňovacího plánu T. Orlice 5 pro 2016
(viz .příloha k zápisu)
B. Výbor MO schvaluje:
Ad 5.) Návrh a schválení odměn za 2015 dle směrnice č.1/2015.
Viz. doplněné přílohy.
Hlasování:

pro 5

proti 0 zdrželo se 0 nepřítomen 0

Návrh byl schválen

Ad 6.e) Projednání a schválení prodeje Pd1 pro jejich odchov na tržní rybu mimo
sádka Letohrad za cenu 7,-/ks s podmínkou závazku chovatele na zpětný prodej
těchto již tržních ryb za dohodnutou cenu 100,-/kg. MO ČRS Letohrad v množství max.
500 kg/rok.
Hlasování:

pro 5

proti 0 zdrželo se 0 nepřítomen 0

Návrh byl schválen

Ad. 6 c) Vydání souhlasu s výjimkou na parkování os. vozidla sloužícího pro dopravu
na Mostiska a Záhožský rybník Fr. Vychytil st. (zdravotní stav) přímo u rybníků
Hlasování:

pro 5

Návrh byl schválen

proti 0 zdrželo se 0 nepřítomen 0

Ad 6 f) Žádost o přijetí za člena MO:
-

Lorenz Jaroslav a Lorenzová Marie – Verměřovice 193, tel. 736 277 751,

lorenc.turecko@seznam.cz. Přihlášky viz příloha k zápisu.
Hlasování:

pro 5

proti 0 zdrželo se 0 nepřítomen 0

Výbor souhlasí s přijetím.
Zkoušky na získání prvního RL zajistí jednatel.

C. Výbor MO projednal v různém:

Ad 6. a-d) . 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
21.5. – Marek
28.5.- Krsek
4.6. – Marek
11.6.- Hubálek L
18.6. – Fiedler
25.6.- Marek
c) Info o zarybnění rybníka Mostiska a D. Tůně a T.Orlice 5.
Dne 14.5.2016 bylo do revíru Mostiska vysazeno 1100 kg K3-4, a do D. tůní
100 kg K 3-4. O vysazení je pořízen videozáznam a vyhotoven násadový
list.
Před ryb. Závody Mostiska 2016 bude hospodářem uplatněno právo
zahájení revíru. Informaci dopředu zajistí vyvěšením tabulek na revíru
Mostiska a zveřejněním na webu MO.
Zarybnění PR T. Orlice5 proběhlo dne 16.4.2016 – viz. založeny násadové
listy ověřené DK.

Příští jednání výboru bude dne 27.6. – 30.6. 2016 od 18.00 hod. v klubovně MO.
Termín bude ještě upřesněn.
Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír - jednatel

………………………………………………….

Zápis ověřil: Hubálek Lukáš - hospodář

………………………………………..……….

V Letohradě dne 16.5.2016

