
USNESENÍ výroční členské schůze MO ČRS Letohrad, konané dne 24.2.2018 
 

Podle zprávy mandátové komise bylo na jednání VČS přítomno celkem 58 
členů (platných hlasů členů na 18 let v den konání VČS) z 209 platných hlasů 
členské základy (platných hlasů členů na 18 let v den konání VČS), což je 20,8 %. 
Po stanoveném časovém odkladu byla  VČS  tímto dle jednacího řádu Rady 
ČRS Praha usnášení schopná. 
 

VČS po projednání schvaluje: 
 
A) Program jednání  
   
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 a člena DK 
    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. 
 
 
B) Dále VČS schvaluje: 
 
-  Volbu mandátové (přítel Hybš Jiří a Kubový Jiří), návrhové komise (přítel Fiedler 

Ing. Lubomír  a PharDr.  Marek Josef).  
-  Zprávu mandátové komise o počtu přítomných členů na VČS 
-  Zprávu o činnosti výboru a  MO  za 2017. 
-  Účetní uzávěrku hospodaření MO za 2017 . 
-  Zprávu o činnosti dozorčí komise za rok 2017.           
-  Návrh  plánu práce výboru,  MO a brigád  a finančního plánu na rok 2018.   
- Návrh návrhové komise o usnesení a schválení usnesení z výroční členské  

schůze.  
- Přijetí nových členů MO ČRS Letohrad, a to:  

- Andrii Petrii, Spořilov, Letohrad  603, roč. 1988 

-  Anton Sydorov, Letohrad Orlice 114, roč. 1985 

- Dostál Pavel, Záměl 217 

- Zuzana Ondráčková-Malinská, České Libchavy  182 

- Ludmila Kašparová, Na mušce 1124, Holice, tel. 608 212 799. 
  
      
 



 - Přestupy z jiné MO: 

-  Luxe Václava, U Potoka 786, Letohrad, roč. 1958 z MO Bartošovice 

-  Kylar Pavel, Slatina n. Zd.  čp.310, roč. 1973, z MO Rokytnice 

-  Rous Petr, České Petrovice 125, roč. 1978, z MO Žamberk 
 

- Obnovení členství po zániku v MO Letohrad: 

- Halenka Jiří, Ústecká 480, Letohrad, tel. 777769491 

- Rostislav Fousek, Písečná 147,  tel. 737 760 583 

Finanční vyrovnání nových přijatých členů a žadatelů o obnovení členství v  MO 
Letohrad tvoří  - zápisné 500,-, členská známka na 2018 ve výši 500,- a příspěvek na 
nový rybník 1 000,-. U nerybářů (nevlastní ryb. lístek)  poplatek za školení pro 
získání prvního RL a jeho úspěšné absolvování ve výši 1 000,-  je poslední 
podmínkou konečného přijetí a k  vystavení členského průkazu. 
 
- provoz  „Malé vody“ v r. 2018  bude hrazen pouze z prostředků za prodej povolenek 
na tuto malou vodu, z části brigádnických hodin odpracovaných členskou základnou, 
finančního příspěvku na činnost a výtěžku z rybářských závodů. 
 

- Kooptaci člena výboru pana Jiřího Žerníčka a člena DK pana Jiřího Sysra. 

- Místní doplňky pro MV na 2018 s úpravou – je zcela zrušen bod 6. (ve znění - 
Jeseter malý je celoročně hájen).  Ostatní body se o tento uvolněný bod posunou o 
jedno pořadí nazpět. 

 
 
VČS ukládá výboru MO a revizní komisi (RK): 

- Plnění  plánu práce výboru, MO  a brigád a finančního rozpočtu  na rok 2018 – 
odpovídají všichni členové výboru a RK. 

- V roce 2018 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 
v případě neodpracování povinného brig. fondu. 

- 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 revizní komise). 

- Závěrečný účet  hospodaření  MO, produkce líhně, výši čistého zisku a návrhu 
výše odměn líhňařské skupině schvaluje na svém jednání výbor MO a 
schvaluje RK. 

- Prověřit možnosti na zařazení  vody Dobroučské tůně do MV  jako MP voda. 
Pokud by finanční a jiné nároky s tímto krokem překračovaly únosnou mez, je 
v kompetenci výboru od tohoto projednávání ustoupit a ponechat stávající 
stav, který je, že tato voda není MV MO Letohrad. 

- Zajistit soulad nových požadavků systému „GDPR“ dle propozic vydaných 
Radou ČRS Praha a VčÚS H. Králové. 



 
 
VČS ukládá všem členům MO: 

- Řádně pečovat o veškerý majetek MO při brigádnické činnosti a slovech. 
- Pro splnění brigádnické povinnosti využívat hlavně jarní období. 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.     

- Ukládá se všem členům provádějící rybolov na rybníku Mostiska s Záhořský 
rybník dodržovat stanovené zásady lovu na malé vodě dle místních doplňků 
platných pro 2018, 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.   

- Osobně se podílet na ochraně a zlepšování životního prostředí, ochraně 
čistoty vod a přísného dodržování rybářské etiky. 

- Pravidelně sledovat webové stránky MO Letohrad (www.crsletohrad.cz), 
      prostřednictvím kterých výbor a DK sděluje členské základně základní 

informace z její současné i plánované  činnosti MO.  
 
Toto usnesení bylo předneseno a schváleno na VČS dne  24.2.2018 a zvěřejněno na 
webových stránkách MO (www.crsletohrad.cz) v sekci Aktuality-Výbor MO  – Zápisy 
z výborové schůze. 
 
 
                    
  Lubomír Fiedler  v.r.-  jednatel MO                           Krsek Jan v.r. -  předseda MO 
 

 
 

                                  Ing. Lubomír Fiedler v.r.- předseda návrhové komise   
    
 

http://www.crsletohrad.cz/
http://www.crsletohrad.cz/

