
Zápis 

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

organizace v Letohradě, konané dne 3. 2. 2022 ve 18.00 hod. v klubovně MO. 

 

Přítomni: 

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

,  Kubový Jiří, Lukáš Černohous 

 

Omluveni:  Žerníček Jiří, 

 

Hosté:  Tschopa Richadr, Fajt David 

 

Usnášení schopnost VS  

Schůze V je počtem přítomných členů 5….. 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 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 2021 

5. Aktualizace Směrnice ČRS k ochraně osobních 

údajů_GDPR_po_zapracování_připomínek 

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 2021 – zajistí Jan Krsek 

v rozsahu  a  v matrici  z roku 2020.  

c. Vyhodnocení poskytnutých dotací z rozpočtu města Letohradu 2021 

d. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letohradu  na 2022 

e. Žádost o poskytnutí individuální  investiční dotace na rybník z rozpočtu Pk 

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

předseda 

g. Přijetí nových členů  (pokud byly podány žádosti) 

h. Ostatní 

i. Kooptace nového člena dozorčí komise MO Letohrad  

 

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:   

 

 

 

     

Ad.2. Plnění úkolů z minulé VS ze dne 29.11.2021 

Úkoly byly  průběžně splněny. 
 

       

Usnesení z VS 3.2. 2022 dle bodů programu 

 

 

A.Výbor MO bere na vědomí : 

 

Ad3) Ekonomické údaje:  na základě individuálních  žádostí  členů MO  poskytne účetní 

MO. 

 

 

Ad4)  Vyhodnocení vánočního prodeje ryb a Rybích hodů 2021 

 

Obě akce byly materiálně, techniky i personálně dobře připraveny.  Již po čtvrté   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 20 000,- Kč (bez započtení zůstatku neprodaných ryb – jen cca 5 ks lín, 

3 ks sumec a cca 10 ks štika).  Poděkování si zaslouží všichni účastníci prodeje ryb i 

organizátorů rybích hodů. 

Ryby budou ponechány do konce března 2022 na sádkách k prodeji. Pak budou vysazeny  

(jen štiky) do  MV. Sumec bude usmrcena a prodán. Líni budou přemístěny do sádek 

v PD1. 

 Celková cena  neprodaných ryb činní cca  3 500,- 

 

  

 

 

 

B. Výbor MO schvaluje: 

 

Ad 6g)  Přijetí nových členů (přestupy): 

 



Podle podaných přihlášek.  

O přijetí do MO Letohrad požádali: 

 

- Bartoň Tomáš, Dolní Dobrouč 332, tel: 737 352 826, e-mail: 

barton.tomas@post.cz. Žadatel je držitelem RL. 

 

- Tomek Michal, Kosořín 5, e-mail: tomek.m1@seznam.cz. Žadatel je držitelem RL. 

VS schválila obě žádosti o přijetí do MO Letohrad.  

Hlasování o programu jednání: 

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

 

 

Ad5) Aktualizace Směrnice ČRS k ochraně osobních údajů_GDPR_po_zapraco-

vání_připomínek 

  

Ve smyslu nových Stanov ČRS a Jednacího řádu ČRS  platných od 1. 1. 2022 bylo třeba 

aktualizovat stávající Směrnici pro GDPR  pro MO Letohrad včetně všech jejich příloh. 

Směrnice byla  současně  zveřejněna na www.crsletohrad.cz. 

Hlasování o programu jednání: 

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

 

 

Ad6, i) Kooptace nového člena dozorčí komise 

 

Z důvodu  úmrtí stávajícího voleného člena dozorčí komise  pana Jiřího Hybše  VS 

kooptuje  do řádného zvolení na nejbližší VČS  nového člena pana Richarda Tschopu. 

Hlasování o programu jednání: 

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 2021 – zajistí jan Krsek. 

Podklady poskytne účetní J. Marek.  Statistiku  výlovků a násad rozpracuje 

do příští VS ( před VČS) Fiedler, Krsek – předloží do příští VS. 

 

c. Vyhodnocení poskytnutých dotací z rozpočtu města Letohradu 2021 

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

 

d. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Letohradu  na 2022 

Žádosti na 2022  byly  zpracovány a  již zaslány na Město Letohrad  

(Fiedler) 

- Záchranný program Mník a Střevle – 20 000,- 

- Dotace na činnost  - 8 500,- 

 

mailto:barton.tomas@post.cz
mailto:tomek.m1@seznam.cz
http://www.crsletohrad.cz/


e)  Žádost o poskytnutí individuální  investiční dotace na rybník z rozpočtu Pk 

ve výši 250 000,- 

 

f) stanovení rozpisu k personálnímu zajištění prodeje ryb do příští VS – 

předseda 

 

5.2 Marek 

12.2. Černohous L 

19.2. Krsek 

26.2. Fiedler 

5.3. Marek 

12.3. Černohous L 

 

 

 

Příští jednání výboru bude  v termínu  ( začátek 3/2022)  od 18.00 hod. v klubovně 

MO  

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

 

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

 

 

V Letohradě  dne  3.2. 2022 

  


