Zápis
ze společného jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu, z.s., místní
organizace v Letohradě, konané dne 10.12.2016 od 9.00 hod. v klubovně MO.
Přítomni:
Členové výboru (dále jen V): Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan Krsek, Hubálek Lukáš,
PharmDr. Josef Marek, Kubový Jiří,
Omluveni: členové DK - Hybš Jiří, Hubálek Ondřej , Žerníček Jiří
Hosté:

Usnášení schopnost VS
Schůze V je počtem přítomných 5-ti členů z celkového počtu 5-ti členů výboru 100%
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: Marek Josef
Pro 5 proti 0 zdrželo se 0

Navržený program jednání:
Vlastní program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Došlá a odeslaná pošta od minulé VS.
Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.
Stav účtů a pokladen - účetní
Příprava na VČS
Organizace Vánočního prodeje ryb
Inventury majetku MO ČRS Letohrad a revize pokladní knihy a účtů
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

c. Projednání - zapracování došlých podnětů na změnu Místních doplňků pro
MV 2017

d. Přihláška nového člena
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:
-

zkušební protokol – výsledky vyšetření ryb- negativní nálezy.

-

Stavební povolení k úpravám toku Čermenka pod rybníkem D. Čermná pro Povodí
Labe s.p.

-

Přerušení řízení II – stavební povolení chovné rybníky v líhni do 30.12.2017.

Pošta odeslaná:
- vyjádření k úpravám toku Čermenka pod rybníkem D. Čermná pro Povodí Labe s.p.

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 24.10.2016
-

Pokračování přípravy rybníčky v líhni - probíhá řízení na vydání SP

-

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.

-

Příprava na VČS 2017 – plněno dle zápisu

Usnesení z VS 10.12.2016 dle bodů programu
A.Výbor MO bere na vědomí :
Ad.3) Stav účtů a pokladen
Stav účtů: 3 500 ,- celkem
Stav poklady: 5 000,v pokladně líhně je 5 000,- .- Kč
Celkem tedy stav financí celkem: 13 500,-Kč
Účetní doporučuji omezit výdaje na minimum. Na cestě je v příjmu 9 000,Ad4) Příprava materiálů na VČS 2016
VČS proběhne dne 9.1.2016 v prostorách hasičárny v Letohradě u koupaliště. Pozvánky
rozešle Marek 30 dní před konáním. Materiály na VČS byly předloženy a schváleny.
Stav: vše probíhá podle plánu a zadaných úkolů. Jednotliví členové výboru si své zprávy
za 2016 a plány na 2017 připraví sami.
-

Pozvánky byly rozeslány na e-mail členům, na VČÚS H.K již bylo zasláno.
Bude ještě jednou rozesláno před VĆS. Objednání Letohradské hasičárny u
pana Čady zajištěno.

1. Ad6) Inventarizece majetku a revize pokladní knihy a účtů
Na VS proběhla inventarizace majetku MO. Výsledky budou sděleny na VČS. Zajišťuje
DK a účetní+hospodář.
Fyzickou kontrolou evidovaného materiálu a strojů (HIM a DHIM) v líhni a klubovně
bylo zjištěno, že stav odpovídá soupisu inventurního majetku. Tuto inventuru provedl
Fiedler, Hubálek L, Krsek, Kubový bez předsedy DK. Ten se VS nezůčastnil. Zápis dodá
výboru předseda DK Jiří Žerníček do příští VS (17.1.2017) k podepsání. Výbor pak tento
materiál RK schválí na této VS.
Revize účtů a pokladní knihy se zápisem provede předseda DK v termínu dohodnutém
s pokladníkem, nejpozději však do příští VS 17.1.2017.

B. Výbor MO schvaluje:
Ad 7 bod d.) - Přihlášky nových členů:
Stránský Petr, H. Dobrouč 87, , r.č. 820808/3664 - souhlas, oznámí mu to Marek.
Zkoušky na získání 1 RL na jaře 2017- Fiedler.
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. Viz zápis z VS dne 11.11.2016. Vše zajištěno,

Je možné se ale dále hlásit ke
splnění brigády na prodeji u Fiedlera !!!
plakáty vyvěšeny, lidi na prodeje zajištěni….

Ad 7 bod a,b,c) . 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

17.12.2016
7.1.2017
14.1.2017

Fiedler
Marek
Krsek

a. Projednání - zapracování došlých podnětů na změnu Místních doplňků pro
MV 2017

Podle došlých návrhů, které se týkaly především problematiky sumce a dále cejna
se výbor rozhodl doplnit aktuální návrh o toto:

1. Vypustit větu : Cejn nesmí být vrácen zpět do vody.
2. Doplnit bod 10.: K lovu na rybičku (živou, mrtvou) větší než 25 cm je povoleno požít max. 3
trojháčky.

Příští jednání výboru bude dne 17.1.2017 od 18.00 hod. v klubovně MO
Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír- jednatel

……………………………………..

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

V Letohradě dne 10.12.2016

