USNESENÍ výroční členské schůze MO ČRS Letohrad, konané dne 16.2.2018
Podle zprávy mandátové komise bylo na jednání VČS přítomno celkem 76 členů
(platných hlasů) z 233 platných hlasů členské základy, což je 32,6 %.

VČS po projednání schvaluje:
A) Program jednání
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 financí a majetku MO za 2018
a zarybnění a úlovcích na revíru T. Orlice 5
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
schopnosti pro volbu výboru a DK a schválení usnesení.

stav usnášení

7. Volba výboru (5 členů) a DK (3 členi) MO ČRS Letohrad pro období 2019 – 2023.
Volební komise po svém zvolení přijímá 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, 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.

B) VČS schvaluje:
- Volbu mandátové komise: Marek Josef – předseda, 2 členové - Jiří Sysr, Hybš Jiří
- Volbu volební komise:Janoušek Vlastimil – předseda, 2 členové- Stejskal Jaroslav, David
Faltus
- Volbu návrhové komise: Fiedler Lubomír – předseda, 2 členové – Krsek Jan, Žerníček Jiří
- Zprávu mandátové komise o počtu přítomných členů na VČS.
- Zprávu o činnosti výboru a MO za 2018.
- Účetní uzávěrku hospodaření MO za 2018.
- Zprávu o činnosti dozorčí komise a inventarizaci majetku MO za rok 2018.

- Návrh plánu práce výboru, MO a brigád 2019 a finančního plánu na rok 2019
- Zprávu mandátové a návrhové komise o volbách a schválení usnesení z výroční členské
schůze.
- Výsledky volby do orgánů MO Letohrad (výboru a dozorčí komise) na období 2019 – 2022.
Protože se do určeného času volební komisí nepřihlásil žádný další kandidát pro volbu do
výboru a DK, VČS jednohlasně schválila způsob volby Výboru a DK aklamací. Hlasování o
kandidátech pro výbor a DK tedy proběhlo jako celek, podle předloženého volebního lístku.
Výsledky volby: byli zvoleni tito kandidáti.
1. Výbor MO: Lubomír Fiedler, Jan Krsek, Marek Josef, Žerníček Jiří, Kubový Jiří - Pro 76,
zdrželo se 0, proti 0
2. DK: David Fajt, Sysr Jiří, Hybš Jiří – Pro 70, zdrželo se 0, proti 0
.
- Přijetí nových členů MO ČRS Letohrad, a to:
Čihák Jaroslav, Bažantnice 727, Letohrad – zkoušky na 1 RL složil 21.4.2018
Pacalová Petra, U Daliborky 1183, Žamberk - zkoušky na 1 RL složila 21.4.2018
Gelo Ladislav, Kunčice 131, Letohrad - RL již měl z minula.
Plocek Jan - zkoušky na 1 RL složil 10.5.2018
Kareš Jiří, Lukavice 21, má platný RL
Jindřich Boháč, Dolní Dobrouč čp. 255 – zkoušky 21.2.2019
Bollo Jozef, Lukavice 369– zkoušky 21.2.2019
Petr Slanina, Václavské nám. 6– zkoušky 21.2.2019
Drahomír Čížek, Petříkov 542, Letohrad – zkoušky 21.2.2019
René Toman, Lukavice 228 – zkoušky 21.2.2019
- Přestupy z jiné MO:
Šitina Josef, Orlice 54, RL má
Souček Marek, Mistrovice 206, RL má
Slováček Jan, Dobré 150 – přestup z MO Nové město nad Metují, RL má
Finanční vyrovnání nových přijatých členů a žadatelů o obnovení členství v MO
Letohrad tvoří - zápisné 500,-, členská známka na 2019 ve výši 500,- a příspěvek na nový
rybník 1 000,-. U nerybářů (nevlastní ryb. lístek) poplatek za školení pro získání prvního RL
ve výši 1 000, - je poslední podmínkou konečného přijetí a vystavení členského průkazu.
Diskuze:
- provoz „Malé vody“ v r. 2019 bude hrazen pouze z prostředků za prodej povolenek na tuto
malou vodu, z části brigádnických hodin odpracovaných členskou základno, finančního
příspěvku na činnost a výtěžku z rybářských závodů.
Návrhy členů vznesené v diskuzi:
- Srkačky na MV – Návrh zněl: Zakázat na MV používání srkaček. VČS návrh hlasováním
schválila, tzn. že na MV se srkačky nemohou používat.
Definice srkačky: Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému je přímo přivázán návazec
s háčkem (případně návazce s háčky). Zákaz platí i při ryb. závodech na MV. Informaci pro
závodníky budou dány v propozicích ryb,. závodů. Výbor v tomto smyslu upraví místní
doplňky pro MV platné na 2019 (Pro zákaz 35, proti zákazu 24, zdrželo se 13, 4 nebyli
na hlasování přítomni)
-

Návrh člena MO pro MV na chytání pouze na jednoháčky bez protihrotu – VČS návrh na
používání jednoháčků bez protihrotu odmítla. Nadále platí tedy možnost používání
jednoháčků s protihrotem.

-

Návrh člena na zvýšení min. lovné míry jesetera malého ze 40 cm na 60 cm – VČS návrh na
zvýšení minimální lovné míry jesetera malého na 60 cm odmítla. Platí tedy stávající míra
40 cm uvedená v místních doplňcích pro MV.

VČS ukládá výboru MO a DK:
- Plnění plánu práce výboru, MO a brigád a finančního rozpočtu na rok 2019 –
odpovídají všichni členové výboru a RK.
- V roce 2019 uspořádat rybářské závody dětí a dospělých (zodpovídá jednatel,
hospodář a přítel Kubový).
- Zajistit řádné odpracování a evidenci brigádnických hodin, včetně finančních úhrad
za neodpracované hodiny (zodpovídá hospodář a pokladník) a zajistit naplnění
usnesení vztahující se k depozitnímu uložení členských legitimací.
- Sledovat čistotu vod, včetně prevence, činit nezbytná opatření v případě havárií a
vyjadřovat se k žádostem týkající se a související s problematikou vypouštění
odpadních vod (znečištění) do toků (zodpovídá hospodář).
- Pravidelně hodnotit a řídit činnost rybářské stráže (zodpovídá hospodář a předseda).
- Na úseku práce s mládeží udržovat aktivity a dosaženou úroveň. Dle potřeby se
podílet na hospodářské činnosti MO. Uspořádat rybářské závody mládeže
(zodpovídá vedoucí mládeže).
- Provádět kontroly při slovech a vysazování ryb a pravidelné kontroly inventáře a
majetku MO (zodpovídá předseda dozorčí komise).
- Závěrečný účet hospodaření MO z produkce líhně, výši čistého zisku a návrhu výše
odměn líhňařské skupině schvaluje na svém jednání výbor MO a DK.
VČS ukládá všem členům MO:
- Řádně pečovat o veškerý majetek MO při brigádnické činnosti a slovech.
- Pro splnění brigádnické povinnosti využívat hlavně jarní a letní období. ( prioritně
každou sobotu od 1.4. 2019 – 31.8.2019, po domluvě s jednatelem i v týdnu).
V podzimním období výbor MO nezaručuje možnost odpracování chybějících hodin.
Ve vlastním zájmu si nechat zapsat a potvrdit hospodářem odpracované hodiny ihned
po jejich odpracování. Přítomnost na brigádě v líhni hlásit předem na tel. jednatele.
Pokud člen MO nestihne odpracovat hodiny ve vyhlášených termínech, může je
zaplatit (cena hodiny je 150,- Kč), nebo může hodiny nahradit naturálním plněním
podle rozhodnutí hospodáře MO. Členům, kteří nesplní v posuzovaném období svoji
brigádnickou povinnost, nebo ji nenahradí naturálním plněním, popř. finanční
náhradou a zaplatí pouze členský příspěvek, nebude jim prodána žádná povolenka
k lovu a členský průkaz bude pozastaven u výboru MO v depozitu a to až do doby,
kdy svoji brigádnickou povinnost naplní. Splnění brigád doporučuje výbor v měsících
květen – srpen, kdy je hodně práce. Mimo tento interval již není možné zaručit, že
bude vhodná práce pro splnění uvedených brigád.
Brigádnická povinnost platí pro členy-muže od 16-ti do 60-ti let věku včetně roku, ve
kterém je tento věk dosažen. Osvobození od brigádnické povinnosti může povolit jen
výbor na základě písemné odůvodněné žádosti podané členem. Hodiny za člena
může odpracovat i jiný člen. Brigádnická povinnost je stanovena na 15 hodin/rok.
- Ukládá se všem členům provádějící rybolov na rybníku Mostiska, Záhořský rybník a
Dobroučské tůně dodržovat stanovené zásady lovu na malé vodě dle místních
doplňků platných pro 2019, hlavně pak udržování čistoty, podmínek parkování vozidel
(na obou vodách), zákazu stanování a rozdělávání ohně a ostatní podmínky
stanovené doplňkem pro provádění sportovního rybolovu na této malé vodě.
- Odevzdávat včas (do 15 ti dnů od skončení platnosti povolenky) a řádně vyplněné
povolenky účetnímu MO Letohrad (pstruhové do 15.12. roku a mimopstruhové do
15.1. roku)
- Osobně se podílet na ochraně a zlepšování životního prostředí, ochraně čistoty vod a
přísného dodržování rybářské etiky.

-

Dodržovat nová pravidla ze zákona č. 99/2004 Sb. a Vyhl. 197/2004 Sb. v pl. znění a
jejich změny vydané v roce 2018 (jedná se o úpravu § 11,12, Vyhl. 197/2004 Sb. a
§13 odst. 9 zákona 99/2004 Sb.). Tyto změny byly na jednání VČS členům
předneseny.

Toto usnesení bylo předneseno a schváleno na VČS dne 16.2.2019

Lubomír Fiedler v.r. jednatel MO

Krsek Jan v.r. předseda MO

předseda návrhové komise v.r.

