Zápis
ze společného jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu, z.s., místní
organizace v Letohradě, konané dne 24.10.2016 ve 18.00 hod. v klubovně MO.
Přítomni:
Členové výboru (dále jen V) : Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan Krsek, Hubálek Lukáš,
PharmDr. Josef Marek,
Omluveni: Kubový Jiří
Hosté:, členové DK Žerníček , Fajt David
Usnášení schopnost VS
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:

Krsek Jan

Pro 4…. proti 0 zdrželo se …..,

Navržený program jednání:
Vlastní program schůze:
1. Došlá a odeslaná pošta od minulé VS.
2. Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.
3. Stav účtů a pokladen - účetní
4. Příprava na VČS ( termín, pokud bude VČS v lednu 2017 pak i Program

VČS, administrativa k VČS - zprávy, fin. uzávěrka…, logistika – místo,
občerstvení…..).
5. Organizace Vánočního prodeje ryb
6. Podzimní zarybnění MV do 31.12.2016 – skutečnost, plán ….
7. Diskuze, různé , závěr
a. stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS - předseda,
jednatel

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

c.
d.
e.
f.

Stanovení termínu inventur ………………
Podání žádosti o náhradu škody způsobenou Vydrou říční
Přihlášky nových členů
Ceny povolenek a místní doplňky MV na 2017

Hlasování o programu jednání:
Pro 4, proti 0., zdrželo se 0, nepřítomen 0
Pro navržený program se vyslovili celkem 4 členů V z 4-ti přítomných - program
jednání byl tedy schválen

Ad. 1. Pošta přijatá a odeslaná:
Pošta přijatá: ČRS Hradec Králové – materiály pro územní konferenci a materiály pro
vyúčtování povolenek, známek a objednávky na příští rok
-

VčÚS H.K - Materiály na Prověrky 2016

Pošta odeslaná: Protokol o škodě vydrou říční na Pk. s videem… další materiály…

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 20.9.2016 (mimo mimořádnou VS ze 13.10.2016)
-

Pokračování přípravy rybníčky v líhni - probíhá řízení na vydání SP

-

Voda pro Orlický rybník Eywanu byla vyřešena – položeno nové potrubí na
přítok z potoka na hrázi rybníka

-

Byl opraven břeh a oplocení u Kvapila ztraceným bedněním, plot opraven zatím
pouze provizorně, zbývá natažení nového oplocení v úseku od PČS OV po roh.

-

Byl opraven splávek na nátokovém potrubí do filtru líhně

-

Byl vyčištěn filtr pro nadcházející líhňařskou sezonu a proveden úklid v líhni

Usnesení z VS dle bodů programu
A.Výbor MO bere na vědomí :
Ad.3) Stav účtů a pokladen
Stav účtu: 25 782,58
Stav poklady: 18 985+ v pokladně líhně je 3 000,- Kč
Celkem tedy stav financí celkem: 47 767,58 Kč
Účetní doporučuji omezit výdaje na minimum.
B. Výbor MO schvaluje:
Ad4) Příprava na VČS 2017 – Návrh programu
VČS proběhne dne 18.2.2017 od 13.00 hod. v prostorách hasičárny v Letohradě u
koupaliště. Pozvánky rozešle Marek min. 30 dní před konáním. Pozvání kraj, Fiala, Šilar,
jiné MO…….. – jednatel.

Program VČS :

(rok 2017 není pro MO Letohrad rokem volebním).

1. Zahájení, uvítání účastníků, ukončení prezence.
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti MO ČRS Letohrad za 2016, účetní uzávěrka hospodaření
MO za 2015 a 2016 a přehled o úlovcích za 2016.

4. Zpráva o činnosti dozorčí komise za rok 2016, zarybnění T. Orlice5 a
výsledků inventury za 2016.
5. Seznámení s návrhem plánu práce MO 2017, Místními doplňky na MV 2017 a
finančního rozpočtu na rok 2017
6. Diskuse k bodu 3,4,5 další příspěvky,
7. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů na VČS a
stav
usnášeníschopnosti.
8. Schválení účetní závěrky hospodaření za 2015 a 2016, zprávy dozorčí komice za
2016,
plánu práce MO na 2017, místních doplňků na MV 2017 a finančního
rozpočtu MO na rok 2017.
9. Návrh návrhové komise o usnesení a schválení usnesení z výroční členské schůze

10. Závěr, podávání občerstvení (guláš Bocus, pivo….), panelová diskuse možná do
18.00. hod.
Složení mandátové komise (prezentace členů, účast): Hubálek Lukáš, Hybš Jiří
(vytištění prezenční listiny zajistí účetní)
Složení návrhové komise (návrh usnesení) Fiedler + 1 člen z pléna
Hlasování:
pro 4 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 - Přesný rozpis služeb zajistí včas jednatel.
Na náměstí se bude prodej od 21.12.2016 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.
Cejchování váhy a závaží (2x2 kg a 2x 1kg)zajistí Marek.

Personální zajištění prodejů bude dohodnuto dle aktuálních možností
21.12. od 14.00 hod. - 19.00 hod. (středa)
22.12 od 14.00 hod.- 19. 00 hod. (čtvrtek).
23.12. od 9.00 hod. – 19.00 hod. (pátek)
Občerstvení: Stejskal Jaroslav – čaj káva,limo, pivo, grog, svařák……..
Plakáty + zpravodaj – zajistí Marek

Nakoupí se celkem:
K 1 100 kg ( z toho cca 80 kg pro vl. pozemků Mostiska a obec Lukavice)
A 60 kg
Š 40 kg
Sum. 10 kg
Li 10 kg
Kapří polévku zajistí Fiedler.

Ad.6) Podzimní zarybnění MV do 31.12.2016 – skutečnost, plán ….
Záhořský rybník - 22.10.2016 vbysazeno 700 kg K3 (vel. do 35 - 40 cm), Mostiska do
konce 10/2016 500 kg K3 (ve vel. 45 – 50) bude ještě dodáno.

Ad 6. Diskuze, různé, závěr
a. Stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS -

předseda,

jednatel.

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

c. Stanovení termínu inventur je 10.12.2016.
d. Podání žádosti o náhradu škody způsobenou Vydrou říční.
e. Přihlášky nových členů.
Ad b)
29.10. Krsek
5.11.

Hubálek L

12.11.

Marek

19.11

Fiedler

26.11

Krsek

3.12

Fiedler

10.12

Hubálek L - inventura

Ad c) Příští jednání výboru bude dne 10.12 2016 od 9.00. 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.
Ad d ) Vydra říční - zahájen proces náhrady za škody způsobené zvláště
chráněnými živočichy dle zákona č. 115.
Návrh byl předaný VHO Žamberk dne 24.10.2016 při místním šetření dne
24.10.2016. MO zastupuje v řízení na základě udělené plné moci Ing. Dana
Plháková.

Bilance škody způsobené vydrou říční na generační obsádce Po 3 -6.
Celkem chováno POgen v obsádce k 30.4.2016 (dle násadového listu po výtěrech)
Po 5-6

110 ks

váha 275 kg (2,5 kg/ks)

Po 3-4

160 ks

váha 112 kg (0,7 kg/ks)

Celkem

387 kg

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Výlovek (dle násadového listu ze slovu pro výtěr)
Po 5-6

16

40 kg

Po 3-4

12

8,4 kg

Celkem vyloveno

48,4 kg

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Celkové ztráta

Cena tabulková generačního mat. - výnosová

338,6 kg

2500 Kč/kg

846 500,-

Cena tržní prodejní PO gen.za kg 360,- (PO5-6 …94 kg x2,5 x360) + (PO3-4 … 148 kgx0,7x360)=
121 896 Kč

Ad e) Přihlášky nových členů:
Skalický Jindřich, Heranova 1246, Ústí n. Orlicí – souhlas, oznámí mu to Marek. Zkoušky
na získání 1 RL na jaře 2017- Fiedler.
Ad f) Ceny povolenek a místní doplňky MV na 2017. Cenu povolenky MV 2017
ponechat v cenové úrovni 2016. Místní doplňky – ponechat jako pro 2016 (s
doplněním o celoroční hájení jesetera, který byl vysazen ve 2016).

Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír- jednatel

……………………………………..

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

V Letohradě dne 24.10.2016

