Zápis
ze společného jednání výboru a DK Českého rybářského svazu, z.s., místní
organizace v Letohradě, konané dne 23.1.2018 ve 18.00 hod. v klubovně MO.
Přítomni:
Členové výboru (dále jen V) : Ing. Lubomír Fiedler, MBA,
Josef Marek, Kubový Jiří, Žerníček Jiří

Ing. Jan Krsek, PharmDr.

Omluveni:
Hosté: členové DK - Fajt David, Hybš Jiří

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: Marek Josef
Pro 5, proti 0 zdrželo se 0

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

Došlá a odeslaná pošta od minulé VS
Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS
Stav účtů a pokladen - účetní.
Vyhodnocení Vánočního prodeje ryb
Příprava VČS 2018 , schválení programu, organizace VČS…
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.
d.
e.
f.
g.
h.

Zpracování podkladů o výlovcích na MV za 2017 (Hybš po té výbor na web).
Vyhodnocení grantů za 2017 a žádosti na granty pro 2018
Různé
Žádosti o členství, přestupy….
GDPR – od 1.5.2018
Schválení nákupu nábytku a vybavení do klubovny

Hlasování o programu jednání:

Pro 5 , proti 0 , zdrželo se 0, nepřítomen ..
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:
- Rozhodnutí – Lesy ČR – prodloužení platnosti SP na rybníky Jablonský les do 31.12.2019
- Faktura PO v OB 250 tis.x 240,- na 60 000 Kč
- Pojištění – faktura od Hasičské pojišťovny
- Vyúčtování elektřiny (vratka 10 tis.)

Pošta odeslaná:
-

Vyhodnocení grantu hejtmana Pk na 2017

-

Vyhodnocení grantu města Letohradu na 2017 a žádosti na granty pro 2018

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne

24.11.2017 – trvají úkoly:

- Pokračování přípravy rybníčky v líhni - je vydáno platné SP
- Inventury materiálu v líhni a klubovně – proběhly ve 12/2017
- Zajištěna objednávka jiker PO v OB v množství 250 tis. ks – dodány budou
z Turnova.

Usnesení z VS 23.1.2018 dle bodů programu
A.Výbor MO bere na vědomí :

.
Ad.3) Stav účtů a pokladen.
Stav účtů: 132 000.,-.Kč.
Stav poklady: 27 000 ,-.Kč v pokladně líhně je 4 000,- Kč.
Celkem tedy stav financí celkem: 164 000 ,- Kč.
Očekávané výdaje do VČS: 60 000,- za jikry PO
Očekávané příjmy do VČS: - -- Kč ve splatnosti.

Ad4) Vyhodnocení Vánočního prodeje ryb a občerstvení
Čistý zisk z prodeje zakoupených Vánočních ryb se započtením všech
vynaložených výdajů (vč. darů ryb do Lukavice) je 16 000,-. Ryby zbylé na sádkách
(kapr cca 100 kg , Lín a štika+Sumec) jsou v celkové výši 18 000,-. Prodej byl tedy velmi
úspěšný a pro MO ekonomicky zajímavý.

Zbylé ryby K budou ponechány k prodeji, štika převezena do MV a část Kapra,
amur a lín bude v lednu 2018 přemístěn do spodního zarostlého rybníčku v líhni.

B. Výbor MO schvaluje:
Ad5. Příprava VČS 2018 – program, pozvánka a příspěvky, organizace….

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.,
místní organizace, 565 51 LETOHRAD

POZVÁNKA
na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu dne 24.2. 2018 od 13.00 hod. v zasedací místnosti hasičů
Letohrad (u koupaliště)
Program:
1.Zahájení, uvítání účastníků, ukončení prezence.
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zprávy výboru MO Letohrad
a) zpráva o činnosti MO ČRS Letohrad za 2017
b) zpráva o hospodaření a účetní závěrce za 2017
c) zpráva o činnosti dozorčí komise za rok 2017, zarybnění T. Orlice 5 a výsledků inventury majetku MO za 2017.
d) kooptace člena výboru na funkci hospodáře MO (Jiří Žerníček) a člena DK (Jiří Sysr)
e) přehled o úlovcích za 2017.
4. Seznámení s návrhem plánu práce MO a výboru a finančním rozpočtem na rok 2018
5. Diskuse k bodu 3 a 4 a další příspěvky (Místní doplňky na MV 2018 …..)
6. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů na VČS a stav usnášení schopnosti.
7. Schválení účetní závěrky hospodaření za 2017, zprávy dozorčí komice za 2017, kooptace člena výboru MO a DK, plánu
práce MO a výboru na 2018 a finančního rozpočtu MO na rok 2018.
8. Návrh návrhové komise na usnesení a schválení usnesení z výroční členské schůze.
9. Závěr, podávání občerstvení, panelová diskuse možná do 18.00. hod.

Těšíme se na Vaší účast !
V Letohradě 3.1.2018

Lubomír Fiedler – jednatel MO

Po skončení VČS bude probíhat prodej povolenek a členských známek na 2018. Cena členské známky na
2018 se zvyšuje na 500 Kč. Cena povolenky na Malou vodu na 2018 se pro členy MO Letohrad nemění !!!
__________________________________________________________________________________________

Každý člen výboru a předseda DK si připraví písemné vyhotovení svého příspěvku na
VČS dle bodů programu.
-

program + pozvánku na VČS navěsí na web - jednatel

-

pozvánky odešle e-mailem všem členům - účetní

-

zpráva o činnosti MO ČRS Letohrad za 2017 - jednatel

-

zpráva o hospodaření, účetní závěrce za 2017a úlovcích 2017 - účetní
zpráva o činnosti dozorčí komise za rok 2017, zarybnění T. Orlice 5 a výsledků
inventury majetku MO za 2017. – předseda DK

-

plán práce MO a výboru na 2018 - jednatel

-

finanční rozpočet MO na rok 2018 – účetní

Dr. Marek zajistí dovoz
promítat.

promítacího plátna

a

projektoru .

Příspěvky se budou

Další organizace VČS + občerstvení - bude zajištěno takto:
-

guláš + chleba +cibuli zajistí J. Stejskal. Vše kromě guláše si přítomní na VČS
platí. Nealko, kávu, 2 l. č. vína a čaj dle dohody s hospodářem zajistí Jarda
Stejskal.

-

pivo objedná u Staropramenu jednatel (2 sudy 50 l). Destiláty se vezmou ze
zásob v líhni.

Hlasování:
Pro …., proti 0, zdrželo se 0 nepřítomen …..

C. Výbor MO projednal v různém:
Ad 6 bod a,b,c,d,e). 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

27.1

Žerníček

3.2.

Fiedler

10.2

Fiedler

17.2

Krsek

24.2. Žerníček
3.3

Krsek

c. zpracování podkladů o výlovcích na MV za 2017 (dle podkladů přítele
Hybše, doplněné o ekonomická data …. navěsit na web).

d. Vyhodnocení grantů za 2017 a žádosti na granty pro 2018
Vyhodnocení všech udělených grantů na 2017 provedl jednatel. Současně
požádal o nové granty z města Letohradu na 2018 (záchranný program
ohrožených druhů, spolupráce s Niemczou a činnost a mládež).
e. Různé
- informace z líhně: plůdek Si v počtu cca 120 tis. je vykulen,
Si 2 rok a Si1 rok je ve všech 4 rybníčkách zdráv a průběžně krmen.
- zajištěny jikry PO v OB v počtu 250 tis. Vše je již na aparátech v líhni.
f. Žádosti o členství, přestupy….
Ke dni konání VS výbor obdržel tyto žádosti:
-

Žádost o obnovení členství podal p. Rostislav Fousek, Píseční 147, č. op.
208641529, nar. 9.6.1956, rč. 56 06 09/1601, tel. 737 760 583

-

Žádost o obnovení členství podal p. Karel Kašpárek, byl u nás členem do roku
2003, pak se stěhoval do Hradce a teď se vrací, chce se znova přihlásit, protože
tam nezaplatil členské. Rybářský lístek má ještě platný, takže zkoušky dělat
nemusí. (kontakty nejsou k dispozici).

-

Žádost o přijetí za člena MO podala paní Ludmila Kašparová, Na mušce 1124,
Holice, tel. 608 212 799.

Výbor všechny žádosti projednal a odsouhlasil všechny.
g) GDPR – od 1.5.2018 - co to pro MO znamená, audit všech os. ůdajů, které MO
vede a shromažďuje, evidence členů a jejich os. data ……………

h) Schválení nákupu nábytku a vybavení do klubovny
- stoly (140x80x75) – cca cena 2 000,-/ks ………………………….9 ks (18 tis)
- židle (800,-)
- ubrusy (300,- ks)

……………………………40 (32 tis)
10 ks (3 tis.)

53 tis.
Objedná Jirka Kubový u Jamalu.
Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír - jednatel ………………………………………………….
Zápis ověřil: Dr. Josef Marek - účetní
V Letohradě dne 23.1.2018

………………………………………..……….

