
Zápis 

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

místní organizace v Letohradě, konané dne 18.6.2019 ve 18.00 hod. v  Pastvinách 

 

Přítomni: 

Členové výboru (dále jen V):  Ing. Lubomír Fiedler, MBA,  Ing. Jan Krsek, PharmDr. 

Josef Marek,  Kubový Jiří,    

 

Omluveni:   Fajt David, Sysr Jiří,  Hybš Jiří,  Žerníček Jiří 

 

Hosté:   členové DK  a další hosté    

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze výboru 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:  Josef Marek 

Pro  4…,  proti 0 , zdrželo se 0 

 

 

Navržený program jednání: 
Vlastní program schůze: 

1. Došlá a odeslaná pošta od minulé VS. 

2. Vyhodnocení plnění úkolů z minulých VS.  

3. Stav  účtu a pokladen  k 31.5.2019 

4. Schválení  žádostí o přijetí nových členů do MO Letohrad -  revokace usnesení 

z VS dne 14.5.2019 na schválení nového člena paní Kristýna Hanyková, Libice n. 

Orlicí 58, tel. 775 962 035, e-mail hanykovakristyna@seznam.cz 

5. Schválení opravy spodního rybníčka v líhni 

      6.  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      

Hlasování o programu jednání: 

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

Pro navržený  program se vyslovili celkem  …. členů V z 5-ti přítomných  -  program 

jednání byl tedy schválen 
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Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta přijatá:    

- Faktura za krmení Havránek 

- Povolení k vyp.  OV z ČOV   Dolní Čermná  

 

Pošta odeslaná:   nebyla 

 

 

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS z minulých VS (14.5.2019) 

- RZ Mostiska 2019 – ekonomická výsledovka – čistý výtěžek  30 900,- 

- Kontrola fakturace  a zaplacení  všech fa. za plůdek Po a SI  - účetní prověří a 

následně zaurguje  platku za plůdek Po a SI vůči  MO Skuhrov n.Bělou  a Nekoř 

- Fin. dary Contipro   a obec D.D. - ANO   a Hnátnice – musí se znovu požádat - Fiedler 

- Zkoušky na 1 RL – absolvovali úspěšně p.  Horon Yurii,  Dedera Milan,  Hubálková  Dana, 

Dostál Marian  – mají vše fin.  vyrovnáno?  Vyrovnal se i pan Rob? (má RL) 

- Schválení přípravy a zahájení realizace stavebního záměru  - výstavby rybníčků 

v líhni…. – úkol pokračuje  

- Dotace pro spolek na 2019 od města Letohradu ve výši 37 000,- již došel na účet. 

 

 

Usnesení z VS 18.6.2019 dle bodů programu 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad.3) Stav účtů a pokladen –  sdělení  těchto  údajů je  dispozici  pouze  členům MO 

ČRS Letohrad a to na  osobní vyžádání u účetního spolku.  

 

B. Výbor MO schvaluje: 

Ad4)  Schválení  žádostí o přijetí nového člena do MO Letohrad 

 

Výbor revokuje své rozhodnutí z VS ze dne 14.5.2019 na žádost o přijetí na 

člena MO Letohrad  pro  Kristýnu Hanykovou, Libice n. Orlicí 58, tel. 775 962 035, e-

mail hanykovakristyna@seznam.cz    - Přijetí  za člena MO Letohrad se zamítá. ( 

nedostavila se na zkoušky, nekomunikuje, nebude přijata za člena MO Letohrad) 

- VS přijala za člena MO Letohrad paní Danu Hubálkovou, Jiráskova 578, 

Letohrad (605 915 349, danaaziky@seznam.cz) 

- VS přijala za člena MO Letohrad pana Martina Dostála, Kunčice 195, 

Letohrad (732 579 087, dostalmarian@gmail.com) 

- Landa Vojtěch, Dukla 308, Ústí nad Orlicí. 731 574 057, e-mail: 

vojtechlanda8@centrum.cz 

 

 

 

Hlasování:  

Pro …4   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen  ….   
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Ad5) Schválení opravy spodního rybníčka v líhni 

Bude upravena stěna směrem k voliéře a nátoková část hráze  ztraceným bedněním a 

jeho následným vybetonováním.  Výbor zajistí dodavatelsky od fy. Dvorský Radek 

Letohrad, Kunčice. Cena 70 tis. bez DPH. 

 

Hlasování:  

Pro .,   proti 0,   zdrželo se 0   nepřítomen   

 

 

 

 

 

 

C. Výbor MO projednal v různém Ad6: 

 

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

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

předseda. 

 

22.6.  Fiedler 

29.6  Krsek, Mařík 

6.7.   Fajt David 

13.7.  Marek 

 

 

c. Různé 

 

 

 

Příští jednání výboru bude po prázdninách 2019 ( bude upřesněno)  od 18.00 hod. 

v klubovně   

Zapsal:  

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

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

V Letohradě  dne  18.5.2019 

  

 


