
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 19. 1.2021 ve 18.00 hod. v klubovně MO. 

 

Přítomni: 

Členové výboru (dále jen V) : Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan Krsek, Žerníček Jiří, 

PharmDr. Josef Marek ,  Kubový Jiří, Lukáš Černohous 

 

Omluveni:   

 

Hosté:  

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze V je počtem přítomných členů….6. z celkového počtu 6…..-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 6…   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 2020 

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

6. Schválení  návrhu na udělení svazových vyznamenání ke 100 výročí založení naši 

MO Letohrad 

7. Diskuze, různé , závěr 

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

jednatel 

b. Zpracování statistických dat o  úlovcích na MV ve 2020 – zajistí přítel 

Hybš v rozsahu roku 2019.  

c. Vyhodnocení poskytnutých dotací z rozpočtu města Letohradu 2020 

d. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letohradu  na 2021 

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

Pro navržený  program se vyslovili celkem 6…….  členů V  z …6…..-ti přítomných  -  

program jednání byl tedy schválen 

   

 

Ad. 1. Pošta  přijatá a odeslaná:   

Pošta odeslaná a přijatá:   

 

 

 

     

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 28.11.2020 

Úkoly byly  průběžně splněny. 

- TČ klubovna – instalace  a zprovoznění do zimy  2020  - práce 

zahájeny, akce je rozpracovaná 

- Instalace boční brány instalace do zimy  2020 trvá ( Žerníček) – není 

nutné, budeme řešit ve 2021 
 

  

       

Usnesení z VS 19. 1. 2021 dle bodů programu 

 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad3) Ekonomické údaje:   pro členy  MO Letohrad je informace na vyžádání u 

účetního 

 

 

Ad4)  Vyhodnocení vánočního prodeje ryb a Rybích hodů 

 

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

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

návštěvností  a zájmem o rybí speciality velmi zdařilé a to i přes epidemiologická 

omezení (výdej jídel přes okénko bez nápojů).   Celkový čistý  finanční výnos z obou 

akcí činil 32 000,- Kč (bez započtení zůstatku neprodaných ryb).  Poděkování si 

zaslouží všichni účastníci prodeje ryb i organizátorů rybích hodů. 

Ryby budou ponechány do konce března 2021 na sádkách k prodeji. Pak budou vysazeny 

do D. Tůní. 

 Celková cena  neprodaných ryb činní cca  5 000,- 

 

  

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 



Ad5)  Příprava  materiálů na VČS 2021  

  

VČS proběhne dne  6. 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 na VČS 2021: 
 

POZVÁNKA 

na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu  6. 3. 2021 od 13.00 hod.  v 

zasedací místnosti hasičů Letohrad u koupaliště (na stejném místě jako loni). 

 
Naše místní organizace oslaví  7. 3. 2021 přesně 100 let od svého založení (založena byla 

jako Rybářský spolek),  které se dle městské kroniky  událo přesně 7. 3. 1921 na 

Podměstí v hostinci u Šendorfů. Prvním  jeho předsedou se stal pan Karel Kučera z čp. 

190,  inženýr dráhy z Prahy.  
 
 

Program: 

 
1. Zahájení, uvítání účastníků, ukončení prezence. 
2. Volba mandátové a návrhové komise. 
3.  Zprávy výboru a DK ČRS MO Letohrad za rok 2020. 
    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 2020 a  

zarybnění a úlovcích na revíru T. Orlice 5 
    d)  přehled o zarybnění revíru MV a statistika o úlovcích za 2020 
 4. Seznámení s návrhem plánu práce MO a výboru a finančním rozpočtem na rok 2021. 
 5. Diskuse k bodu 3 a 4 a další příspěvky (Místní doplňky na MV 2021 …..). 
 6. Zpráva  mandátové  komise  o  počtu  přítomných  členů  na  VČS  a stav usnášení 

schopnosti pro schválení  přednesených zpráv, účetní závěrky, zprávy DK,  plánu práce MO a 
výboru, finančního rozpočtu na 2021 a  závěrečného usnesení. 

 7. Schválení účetní závěrky hospodaření za 2020, zprávy dozorčí komise za 2020, plánu 
práce MO a výboru na 2021 a finančního rozpočtu MO na rok 2021. 

 8. Návrh návrhové komise na usnesení a schválení usnesení z výroční členské schůze. 
 9. Předání vyznamenání ke stému výročí založení Rybářského spolku  Letohrad (7.3.1921), 

současným i bývalým členům a funkcionářům spolku, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj 
naši MO. 

 10. Závěr, podávání občerstvení, panelová diskuse  
 

 

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

2021. Cena roční povolenky na Malou vodu na 2021 se pro členy  MO  Letohrad nemění 

a zůstává ve výši 1 700 Kč. Roční cena povolenky pro členy MO Letohrad nad 75 let 

zůstává stejná s rokem 2020. Ceny krátkodobých povolenek (měsíční, týdenní, denní) 

zůstávají shodné s rokem 2020.  

Ostatní organizační potřeby: 

- Pozvání hostů zajistí Marek  do 15.2.2021  (starostu Fialu, Pohla) 



- VčÚS H. Králové – Pohl, popř. Němec …. k  předání svazových vyznamenání 

- Občerstvení  - vepř. řízek a br. salát, sud piva a víno. Výdej   zajistí Jarda Stejskal 
(dohodne se s výborem) 

- El. materiály, plátno a PC  Fiedler + Marek 

 

Pracovní výbory VČS: 

- Složení mandátové komise (prezentace členů):  Jiří Hybš,  Falt David 

(vytištění prezenční listiny zajistí účetní) 

- Složení návrhové komise (návrh usnesení):  Fiedler + z pléna 

Pozvánky na VČS zašle členům  e-mailem Marek nejpozději do 6.2.2021, Fiedler 

zveřejní na webu 

Hlasování: 

pro …6..   proti  0  zdrželo se 0   nepřítomen 0 

 

 

 

Ad6) Schválení  návrhu na udělení svazových vyznamenání ke 100 výročí založení 

naši MO Letohrad 

Návrh seznamu  na udělení svazových vyznamenání  za dlouholeté zásluhy o rozvoj MO 

Letohrad   je   uveden v příloze č.1.  k tomuto zápisu 

Hlasování: 

pro …6..   proti  0  zdrželo se 0   nepřítomen 0 

 

 

 

Ad 7f)  Přijetí nových členů (přestupy): 

Nebyly podány žádné žádosti 

 

 

C. Výbor MO projednal v různém: 

 

Ad7)  Diskuze, různé, závěr 

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

jednatel 

b. Zpracování statistických dat o  úlovcích na MV ve 2020 – zajistí přítel 

Hybš v rozsahu roku 2019.  Podklady poskytne účetní J. Marek.  Statistiku  

výlovků a násad rozpracuje do příští VS ( před VČS) Fiedler, Krsek 

 

c. Vyhodnocení poskytnutých dotací z rozpočtu města Letohradu 2020 

Vyhodnocení bylo zpracováno a  již zasláno na Město Letohrad  (Fiedler) 

 

d. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letohradu  na 2021 

Žádosti na 2021  byly  zpracovány a  již zaslány na Město Letohrad  

(Fiedler) 

- Záchranný program Mník a Střevle – 20 000,- 

- Dotace na činnost  - 8 500,- 

 



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

předseda 

 

g.  Ostatní – Výbor pověřuje jednatele k jednání s městem Letohrad na 

udělení účelové investiční dotace na výstavbu dvou zemních rybníčků 

v líhni. (první jednání je již domluveno na 1.2.2021). 

 

 

23.1 Krsek 

30.1 Fiedler 

6.2 Marek 

13.2 Krsek 

20.2 Fiedler 

27.2. Marek 

 

  

Příští jednání výboru bude  v termínu  (poslední týden ve 2/2021)  od 18.00 hod.  

v klubovně MO  

K tomuto jednání budou připraveny  a následně projednány  

podklady pro jednání VČS dle pozvánky, zejména  body 3,4. 

 

 

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

 

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

 

 

V Letohradě  dne  19. 1. 2021 

  


