Zápis
ze společného jednání výboru a DK Českého rybářského svazu, z.s., místní
organizace v Letohradě, konané dne 14.2.2017 ve 18.00 hod. v klubovně MO.
Přítomni:
Členové výboru (dále jen V) : Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan Krsek, PharmDr. Josef
Marek, Kubový Jiří
Omluveni: Hubálek Lukáš,
Hosté: členové DK - Žerníček Jiří, Hybš Jiří, Stejskal
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: Kubový Jiří
Pro 4 proti 0 zdrželo se 0

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

Došlá a odeslaná pošta od minulé VS
Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS
Stav účtů a pokladen - účetní.
Příprava VČS 2017 – schválení příspěvků pro web.
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. Zpracování podkladů o výlovcích na MV za 2016 (Hybš po té výbor na web).
d. Různé

Hlasování o programu jednání:
Pro 4 , proti 0 , zdrželo se 0, nepřítomen 1
Pro navržený program se vyslovili celkem 4 členů V z 5-ti přítomných - program
jednání byl tedy schválen

Ad. 1. Pošta přijatá a odeslaná:
Pošta přijatá:
-

Protokol z veterinární kontroly vánočního prodeje náměstí.

-

Zahájení VH řízení pro povolení stavby – 2 zemní rybníčky líheň

Pošta odeslaná: nebyla žádná pošta

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 17.1.2017 – trvají úkoly:
- Pokračování přípravy rybníčky v líhni - probíhá VH řízení na vydání SP

Usnesení z VS 14.2.2017 dle bodů programu
A.Výbor MO bere na vědomí :
Ad.3) Stav účtů a pokladen.
Stav účtů: 54 000,-.Kč.
Stav poklady: 40 000 ,-.Kč v pokladně líhně je 5 000 Kč.
Celkem tedy stav financí celkem: 99 000 ,- Kč.
Očekávané výdaje do VČS: 48 000 Kč (za jikry PO v oč. b. v počtu 200 tis. ks.).
Očekávané příjmy do VČS: 0 Kč ve splatnosti.

B. Výbor MO schvaluje:
Ad4. Příprava VČS 2017 – příspěvky a změnu programu (doplnění bodu ke schválení
účetní závěrky za 2015)
Každý člen výboru a předseda DK si připravil písemné vyhotovení svého příspěvku na
VČS . Ten zajistí jeho zveřejnění na webu v sekci VČS 2017.
Jednatel zajistí dovoz plátna, účetní projektor. Příspěvky se budou promítat.
Další organizace VČS + občerstvení - bude zajištěno takto: guláš + chleba +cibuli
zajistí J. Stejskal. Vše kromě guláše si přítomní na VČS platí. Pivo objedná u
Staropramenu Lukáš. Destiláty se vezmou ze zásob v líhni. Nealko, kávu, 2 l. č. vína a čaj
dle dohody s hospodářem zajistí Jarda Stejskal.

Program: Finální text pro schválení na VČS.

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 2015-16 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 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
usnášeníschopnosti.

stav

8. Schválení účetní závěrky hospodaření za 2015 a 2016, zprávy dozorčí komice za
2016, plánu práce a brigád MO a výboru na 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, panelová diskuse možná do 18.00. hod.
Hlasování:
Pro 4, proti 0, zdrželo se 0 nepřítomen 1

C. Výbor MO projednal v různém:
Ad 5 bod a,b,c,d). 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. zpracování podkladů o výlovcích na MV za 2016 (dle podkladů přítele
Hybše, doplněné o ekonomická data …. navěsit na web).

d. Různé
-

Výbor se opětovně zabýval anonymním udáním na členy MO
Letohrad pana Vítka Jiřího a paní Sejkorovou, jehož řešení
/bylo zmíněno v zápise z VS ze dne 17.1.2017 v bodu Ad1) Pošta přijatá. Aby nevznikaly žádné další pochybnosti a text
v zápisu nebyl vykládán jinak, než co jím bylo skutečně
myšleno, tak výbor jednomyslně uvádí, že skutky popsané v
udání považuje za smyšlené. Výbor je přesvědčen, že k

těmto skutkům ze strany členů p. Vítka a pí. Sejkorové
nedošlo. Oba členové se v minulosti i v současnosti vůči MO
chovají velmi odpovědně a aktivně pracují v případě
potřeby ve prospěch MO. Tímto případem se výbor již dále
zabývat nebude a záležitost považuje tímto upřesněním vůči
veřejnosti a členské základně za uzavřenou.
- Kontrola vyplňování úlovků do záznamu o úlovcích, RS to musí kontrolovat

současně s kontrolami u vody, aby byly záznamy dobře napsány (Kapr
místo K, cejn místo C …. chybí váhy ponechaných ryb, …). Tato evidence
je v katastrofálním stavu. Nutno upozornit členy na VČS.
Důležitá informace pro rybáře:

Od 16.6.2016 platí zásadní změna vyhlášky 197/2004 Sb.
§13 nový bod 1. – od 1.1. – 30.4. a od 1.12. – 31.12. jsou
na pstruhovém revíru hájeny všechny druhy ryb.
-

§13 pís.c) je od 1.1. – 15.6. navíc od dravců a-e)
nově i okoun říční !!!!!!

hájen

§11 nejmenší lovná míra kapra na MP revíru je 40cm a na
pstruhovém revíru také 40cm. (Původně to bylo 35 cm).
18.2. uzavřeno, VČS
25.2.

Krsek

4.3.

Marek

11.3.

Fiedler

18.3

Krsek

25.3

Fiedler

Příští jednání výboru bude dne 28.3 2017 od 18.00 hod. v klubovně
Zapsal:
Ing. Fiedler Lubomír - jednatel

………………………………………………….

Zápis ověřil: Krsek Jan - předseda

………………………………………..……….

V Letohradě dne 14.2.2017

