
 

Zápis 

ze společného jednání výboru a DK  Českého rybářského svazu, z.s., místní 

organizace v Letohradě, konané dne 21.8.2017 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, Hybš 

 

Hosté:   členové DK - Žerníček Jiří,  David Fajt  

 

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:  Jan Krsek 

Pro 4   proti 0  zdrželo se 0 

 

Navržený program společného jednání výboru a DK : 
 
Vlastní program společné schůze: 
 

1. Došlá a odeslaná pošta od minulé VS. 

2. Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.  

3. Přijetí rezignace člena výboru a člena DK 

4. Kooptace člena výboru  a volba hospodáře MO 

5. Kooptace člena a volba předsedy DK 

6. Schválení  návrhu na využití dotace Hejtmana spojené s návštěvou  partnerské 

org.  Niemcza v září 2017 

7. Změna  správce klubovny 

8. 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. různé - Výsledky přezkumu oprávněnosti historického zařazení 

Dobroučských tůní do MV- revír MP. 

 

 

 

 



Hlasování o programu jednání: 

Pro 4  proti 0 ,  zdrželo se 0,    

Pro navržený  program se vyslovili celkem 4 členi V z 5-ti přítomných  -  program jednání 

byl tedy schválen 

   

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta přijatá:     rezignace Lukáše Hubálka na člena výboru a fce hospodáře MO ČRS 

Let. 

Pošta odeslaná:   nebyla 

 

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne  13.6.2017 – trvají úkoly: 

- Pokračování přípravy rybníčky v líhni- máme platné SP, připravuje se podání 

žádosti na dotaci z SZIF  

 

Usnesení z VS 21.8.2017 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO a DK  bere na vědomí : 

Ad.3) Přijetí rezignace člena výboru a člena DK 

 

Výboru byla doručena písemná  rezignace  Lukáše Hubálka na funkci člena výboru a 

hospodáře MO .  Dále byla výboru a DK doručena  rezignace  Jiřího Žerníčka na funkci 

člena DK a předsedy DK . Oba rezignující členové orgánů MO Letohrad  předají své 

funkce komisi, kterou výbor MO stanovil  a schválil níže dle stanov ČRS a jednacího řádu. 

 

B. Výbor MO a DK  schvaluje: 

 

V souvislosti s bodem Ad3) zápisu,  výbor MO Letohrad stanovuje k převzetí  funkce 

rezignujícího člena výboru Lukáše Hubálka, který zastává  ve výboru i fci hospodáře MO  

a k převzetí funkce člena a předsedy DK pana Jiřího Žerníčka komisi ve složení: 

 

Jan Krsek – předseda komise 

Lubomír Fiedler – člen komise 

Marek Josef – člen komise 

 

Rezignující členové předají své funkce  za dozoru komise  nově kooptovaným členům do 

výboru a DK.  Zápis o předání fce hospodáře je založen u jednatele. Současně byly 

zajištěny i nesplacené finanční pohledávky bývalého hospodáře vůči MO a to formou 

směnky vlastní, splatné do 31.5.2018.  Orig. směnky je uložen u účetního MO.  

 

Ad 4) Kooptace člena výboru  a volba hospodáře MO 

Do výboru MO ČRS byl kooptován odstoupivší člen a předseda DK pan Jiří Žerníček. 

Současně byl jednomyslně  schválen návrh na jeho ustanovení do funkce  hospodáře MO 

ČRS Letohrad a to do doby konání příští VČS. 

 

Ad.5) Kooptace člena a volba předsedy DK 

Do DK byl kooptován na návrh DK pan Jiří Sysr.  Současně byl DK jednomyslně  schválen  

návrh na  ustanovení do funkce  předsedy DK pan David Fajt, který doposud zastával fci 



člena DK.  

 

 

 

Ad6)  Schválení  návrhu na využití dotace Hejtmana spojené s návštěvou  

partnerské org.  Niemcza v září 2017 

Věcný dar a náklady na návštěvu delegace MO  ČRS ve složení přítel Fiedler, Krsek a 

Žerníček  budou hrazeny z poskytnutého grantu. 

 

 

Ad7) Změna  správce klubovny 

Od 1.8.2017 byl do funkce správce klubovny doporučen přítel Lubomír Fiedler, který fci. 

přijal. Výkon této funkce ukončil dosavadní správce Ondřej Hubálek z důvodu pracovního 

odchodu  do zahraničí. 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

Ad8). Různé 

 

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

jednatel 

Na návštěvu oslav Milénia města Niemcza za MO Letohrad ve dnech 9-10.9. 2017  

odjede k místnímu ryb. spolku naše delegace ve složení:  Fiedler, Krsek, Žerníček, 

Adamec. Odjezd bude vlastními prostředky s hrazením cestovních výdajů. Ubytování  a 

stravování  zajistí město Letohrad se zástupci Niemczi na jejich náklady. Nárok člen§ů 

delegace na diety tedy nevzniká.  Účast na místních RZ je součástí plánované návštěvy. 

 

b. stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS – 

předseda 

 

      c.  Různé – výsledkem přezkumu oprávněnosti zařazení Dobroučských tůní do 

MV  bylo zjištěno, že tato voda je nadále vodou Pstruhovou, patřící pod 

revír T. Orlice 5. Nemohou tudíž na ni platit vnitřní místní doplňky pro 

rybolov MO ČRS Letohrad pro vody mimopstruhové. 

Výbor  bez odkladu zajistí  informaci celé členské základě o této 

skutečnosti a v tomto smyslu upraví místní doplňky pro 2017.  Rybolov na 

této vodě  bude nadále možné provádět podle pravidel platných pro vody 

pstruhové, revír T. Orlice 5. 

 

26.8 – Fiedler 

2.9 – Fiedler 

9.9. - Mařík ( výbor jede do Polska)   - dohodne Krsek 

16.9.  Krsek 

23.9 . Žerníček 

30.9. Fiedler 



 

Příští jednání výboru bude dne  pol. 9/2017  od 18.00 hod. v klubovně. Termín 

bude ještě dohodnu. 

 

Zapsal:  

Ing. Fiedler Lubomír - jednatel      …………………………………………………. 

Zápis ověřil:  Krsek Jan   ………………………………………..………. 

V Letohradě  dne   21.8. 2017 

  

 

 


