Zápis
ze společného jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu, z.s., místní
organizace v Letohradě, konané dne 15.12.2018 ve 18.00 hod. v klubovně MO.
Přítomni:
Členové výboru (dále jen V) : Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan Krsek, Žerníček Jiří,
PharmDr. Josef Marek , Kubový Jiří
Omluveni:
Hosté:, členové DK Fajt David, Hybš Jiří, Drbohlav Karel

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.
7.

Došlá a odeslaná pošta od minulé VS.
Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.
Příprava na VČS 2019 – Pozvánka
Inventury majetku MO ČRS Letohrad a revize pokladní knihy a účtů za 2018
Cena roční povolenky na MV 2019 a místní doplňky pro MV na 2019
Prodloužení nájmu rybníčka v líhni
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

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 odeslaná a přijatá: nebyla

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 17.10.2018

Úkoly byly splněny.

Usnesení z VS 15.12.2018 dle bodů programu
A.Výbor MO bere na vědomí :
1. Ad4) Inventarizece majetku a revize pokladní knihy a účtů

Na VS proběhla inventarizace majetku MO. Revize účtů a pokladní knihy
proběhne po ukončení účetního období a vyúčtování 2018 před VČS. Výsledky
všech inventur budou sděleny na VČS. Zajišťuje RK a účetní+hospodář.

B. Výbor MO schvaluje:
Ad3) Příprava materiálů na VČS 2018
VČS proběhne dne 16.2.2019 v prostorách hasičárny v Letohradě u koupaliště.
Pozvánky rozešle Marek 30 dní před konáním. Materiály na VČS budou předloženy
předem.

_________________________________________________________________
POZVÁNKA
na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 16.2. 2019 od 13.00 hod. v zasedací
místnosti hasičů Letohrad u koupaliště (na stejném místě jako loni).
Program:
1. Zahájení, uvítání účastníků, ukončení prezence.
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
3. Zprávy výboru a DK ČRS MO Letohrad za rok 2018
a) zpráva o činnosti MO ČRS Letohrad
b) zpráva o hospodaření a účetní závěrce
c)

zpráva o činnosti dozorčí komise, výsledků inventury
zarybnění a úlovcích na revíru T. Orlice 5

financí a

majetku MO za 2018 a

d) přehled o zarybnění revíru MV a statistika o úlovcích za 2018
4. Seznámení s návrhem plánu práce MO a výboru a finančním rozpočtem na rok 2019
5. Diskuse k bodu 3 a 4 a další příspěvky (Místní doplňky na MV 2019 …..)
6. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů na VČS a stav usnášení schopnosti pro
volbu výboru a DK a schválení usnesení.

7. Volba výboru (5 členů) a DK (3 členi) MO ČRS Letohrad pro období 2019 – 2023. Volební
komise po svém zvolení přjímá jména kandidátů do volby výboru a DK do ukončení bodu 5.
programu - Diskuse.
8. Zpráva volební komise o výsledku volby výboru a DK pro období 2019 - 2023.
9. Schválení účetní závěrky hospodaření za 2018, zprávy dozorčí komise za 2018, plánu práce MO
a výboru na 2019 a finančního rozpočtu MO na rok 2019.
10. Návrh návrhové komise na usnesení a schválení usnesení z výroční členské schůze.
11. Závěr, podávání občerstvení, panelová diskuse možná do 18.00. hod.
Naplnění směrnice ochrany osobních údajů tzv. GDPR proběhne v rámci procesu
členských známek 2019, a to podepsáním souhlasu dle přílohy č.3. viz níže!!!

úhrady

Před a po skončení VČS bude probíhat prodej povolenek a členských známek na 2019 Cena roční
povolenky na Malou vodu na 2019 se pro členy MO Letohrad stanovuje ve výši 1 700 Kč.
_________________________________________________________________________________
Příloha č. 3
Souhlas člena se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný …………………………………….. poskytuji níže uvedené osobní údaje a
souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílání informací o činnosti svazu:
e-mail:……………………………..
telefon:……………………………
Dne:………………………….
Vlastnoruční podpis

..................................................................

(u dětí podpis zákonného zástupce)

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný …………………………………….. odvolávám souhlas se zpracováním osobních
údajů e-mail, telefon ze dne………………, který jsem poskytl za účelem zasílání informací o činnosti
svazu.
Dne:………………………
..................................................................
Vlastnoruční podpis
(u dětí podpis zákonného zástupce)

___________________________________________________________________________
Ostatní:
- Pozvání hostů zajistí Marek ( Starosta Fiala, Pohl, Fuka, ….)
- Guláš 100 porcí + pivo zajistí Stejskal
- Plátno a PC Fiedler+ Marek
Pracovní výbory VČS:
Složení mandátové komise (prezentace členů) Hybš, Falt David
(vytištění prezenční listiny zajistí účetní)

Složení návrhové komise (návrh usnesení) Fiedler + z pléna
Složení volební komise : Janoušek + z pléna
Hlasování:
pro 5 proti 0 zdrželo se 0 nepřítomen 0

Ad5) Cena roční povolenky na MV a místní doplňky pro MV na 2019

Výbor po zvážení všech okolností (dlouholeté zachování ceny, vliv inflace
jednotlivých let, růst ceny násadových ryb a nájemného pozemků Mostiska) rozhodl
zvýšit cenu roční povolenky o 200 Kč, tedy na 1 700 Kč, což činí nárůst o 13,4%
Účetní uvedenou % valorizaci promítne do všech stávajících povolenek. Cena roční
povolenky hostovské bude činit 2 200 Kč.
Výbor schválil místní doplňky na MV platné pro 2019. Viz příloha k zápisu.

Ad6) Prodloužení nájmu rybníčka v líhni
Výbor rozhodl prodloužit nájem rybníčku v líhni stávajícímu nájemci Rybářství
Kunvald s.r.o. do 31.12.2019, a to za stejných podmínek. Dodatek č.1 stávající nájemní
smlouvy byl oběma stranami podepsán.

C. Výbor MO projednal v různém:
Ad. 5. Vánoční prodej ryb
Vánoční prodej - proběhne pouze v líhni. Organizace viz zápis z VS dne
17.10.2018. Ceny za občerstvení (rybí hody) se mohou ještě lišit dle aktuálních nákladů
na vstupy surovin. Ceny vánočních ryb budu před prodejem vyvěšeny na prodejně.
Váha a závaží jsou řádně zcejchovány. Veterinární osvědčení k rybám je vydáno,
podmínky k usmrcování budou vyvěšeny a prodejci s nimi seznámeni hospodářem.

Ad 7 bod a,b) . Diskuze, různé , závěr

a. stanovení osobních úkolů pro členy výboru do příští VS jednatel
-

předseda,

hospodář zakoupí novou digitální váhu do prodejny ryb (do vánočního
prodeje)

b. stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS –
předseda
c. záměr investic na 2019
- výměna kuchyňské linky v klubovně na jaře ( Žerníček + Sysr)
- nákup nové výčepní stolice (2 pípy s vzduch kompresorem) – Fiedler

- vybavení kuchyně novým nádobím - Marek
- nákup nové myčky do kuchyně (až bude nová linka) – Žerníček
- noční stolky do I. patra + skříň do klubovny na poháry… - za brigády 2019- 2020
udělá p. Kosek

Příští jednání výboru bude dne 23.1.2019 od 18.00 hod. v klubovně MO

Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír- jednatel

……………………………………..

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

V Letohradě dne 15.12.2018

