
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 15. 1.2020 ve 18.30 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 

 

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:  Žerníček Jiří 

Pro 5…   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. Ekonomické údaje 

4. Vyhodnocení vánočního prodeje ryb a Rybích hodů 2019 

5. Příprava na VČS 2020 (odsouhlasení definitivní verze pozvánky a programu…) 

6. Diskuze, různé , závěr 

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

jednatel 

b. Zpracování statistických dat o  úlovcích na MV ve 2019 – zajistí přítel 

Hybš v rozsahu roku 2018.  

c. Vyhodnocení poskytnutých dotací z rozpočtu města Letohradu 2019 

d. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letohradu  na 2020 

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

předseda 

f. Přijetí nových členů  (pokud byly podány žádosti) 

g. Ostatní 

 

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 30.11.2019 

Úkoly byly  průběžně splněny. 
 

  

       

Usnesení z VS 15. 1. 2020 dle bodů programu 

 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad3) Ekonomické údaje:  na vyžádání členů MO u účetního. 

 

Ad4)  Vyhodnocení vánočního prodeje ryb a Rybích hodů 

 

Obě akce byly materiálně, techniky i personálně dobře připraveny.  Již podruhé  byly v  

termínu prodeje vánočních ryb zorganizovány i rybí hody, které byly svou vysokou 

návštěvností  a zájmem o rybí speciality velmi zdařilé.  Celkový čistý  finanční výnos 

z obou akcí činil 33. tis. Kč (bez započtení zůstatku neprodaných ryb).  Poděkování si 

zaslouží všichni účastníci prodeje ryb i organizátorů rybích hodů. 

Neprodané ryby: kapr   cca 100 kg ponechán v rybníku na sádkách  (7 000,-) 

        Štika   15 ks – bude do 31. 1. 2020 vypuštěna do MV  (7 900,-) 

        Sumec 3 ks – bude ponechán na sádkách k prodeji  (2 500,-) 

 Celková cena  neprodaných ryb činní cca  17  400,- 

 

  

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

 

Ad5)  Příprava  materiálů na VČS 2020  

  

VČS proběhne dne  7. 3. 2020 od 13.00 hod.  v prostorách  hasičárny v Letohradě u 

koupaliště. Pozvánky rozešle  Marek 30 dní před konáním.  Materiály na VČS budou  

předloženy výboru týden  před konáním VČS. 
 



 

 

Definitivní verze pozvánky a programu VČS  2020. 

 

POZVÁNKA 

na výroční členskou schůzi, která se koná  v sobotu 7. 3. 2020 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 2019. 

   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 2019 
a zarybnění a úlovcích na revíru T. Orlice 5  

 d)   přehled  o zarybnění  revíru MV a  statistika o úlovcích za 2019   

  4. Seznámení s návrhem plánu práce MO a výboru a finančním rozpočtem na rok 2020.  

  5. Diskuse k bodu 3 a 4 a  další příspěvky (Místní doplňky na MV 2020 …..). 

  6. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů na VČS a  stav usnášení 
schopnosti pro   volbu nového člena výboru a DK a schválení usnesení. 

  7. Volba nového člena výboru MO ČRS Letohrad pro období mandátu celého výboru 2020 
– 2023. Volební komise po svém zvolení přijímá jméno výborem navrženého  kandidáta 
pana Lukáše Černohouse do volby nového, šestého člena výboru. Volba proběhne 
veřejným hlasováním o návrhu výboru -  Diskuse, vlastní volba. 

  8. Zpráva volební komise o výsledku volby nového člena výboru na období mandátu celého 
výboru 2020- 2023. 

  9. Schválení účetní závěrky hospodaření za 2019, zprávy dozorčí komise za 2019,  plánu 
práce MO a výboru na 2020 a  finančního rozpočtu MO  na rok 2020.  

 10. Návrh návrhové komise  na usnesení a schválení usnesení  z výroční členské schůze. 
 

  11. Závěr, podávání občerstvení, panelová diskuse možná do 18.00. hod. 
              

Před a zejména po skončení VČS bude probíhat prodej povolenek a členských známek  na 

2020.  Cena roční povolenky na Malou vodu na 2020 se pro členy MO Letohrad  

nemění a zůstává ve výši 1 700 Kč. Doplňuje se nová  roční cena pro členy nad 75 



let.Mění se ceny krátkobobých povolenek (měsíční , týdenní, denní). Vše viz nový 

ceník na 2020.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ostatní: 

- Pozvání hostů zajistí Marek  do 15.2.2020  (starostu Fialu, Pohla) 

- Guláš  100 porcí + pivo zajistí Jarda Stejskal (dohodne se s výborem) 

- El. materiály, 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 

 

Pozvánky na VČS zašle členům  e-mailem Marek nejpozději do 7.2.2020, Fiedler 

zveřejní na webu 

Hlasování: 

pro …5..   proti  0  zdrželo se 0   nepřítomen 0 

 

 

ad 6f)  Přijetí nových členů: 

Přestup:  

- Martin Žváček, Horní Čermná 240 ( z Prahy) 

Hlasování: 

pro  …5  proti  0  zdrželo se 0   nepřítomen 0 

 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

Ad6)  Diskuze, různé, závěr 

 

 

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

jednatel 

b. Zpracování statistických dat o  úlovcích na MV ve 2019 – zajistí přítel 

Hybš v rozsahu roku 2018.  

c. Vyhodnocení poskytnutých dotací z rozpočtu města Letohradu 2019 - 

splněno 

d. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letohradu  na 2020 - 

splněno 

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

předseda 

18.1 Černohous L 



25.1 Fiedler 

1.2 Krsek 

8.2  Marek 

15.2 Černohous +FAjt 

22.2 Marek 

29.2. Fiedler 

7.3 Krsek 

14.3 Fiedler 

21.3 Černohous + Fajt 

 

 

   g) Ostatní 

 

 

 

Příští jednání výboru bude  v termínu   14.4 2020 od 18.00 hod.  v klubovně MO  

 

Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír- jednatel    …………………………………….. 

 

Zápis ověřil:  Žerníček Jiří… ……………………………………..………. 

 

 

V Letohradě  dne  15. 1. 2020 

  


