
Zápis
z výborové sch ze eského rybá ského svazu

místní organizace v Litom icích konané 5. 9. 2011

ítomni : dle p iložené prezen ní listiny

Program: 1. Uct ní památky
2. Pošta
3. Zápis ze sch ze MS Doksany
4. R zné

1.  Uct ní památky

edseda zahájil sch zi minutou ticha za zesnulého p edsedu MS Doksany pana Vladimíra
Krpeše.

2.  Pošta

Ing. Jan Brabec – žádá o p edání vodní nádrže Lukov k 31.12.2011 z d vodu
neochoty podepsat nájemní smlouvu. » napsat dopis a zahájit jednání o pronájmu
pozemk  v okolí VD.
Povodí Oh e s.p. – odborný posudek technického stavu vodní nádrže Lukov. Nutné
opravy. » v asn  slovit a umožnit vlastníkovi vodního díla (Povodí Oh e s.p.) provést
pot ebné práce.
Povodí Oh e s.p – prob hne áste né odtrubn ní propusti Slonkova. Dále dojde
k odstran ní hráze do ramene Nové Dvory „Strž“.
Dream Produktion s.r.o. – oznamuje dopravní uzáv ru St eleckého ostrova po dobu
konání vinobraní od 23.9.2011 18,00 hodin do 25.9.2011 10,00 hodin. » dohodnout
vstup osob obsluhující výlovy ve zmín ném termínu.
Povodí Oh e s.p. – údržba vodních tok  a nádrží – spolupráce s RS. Hospodá  se
domluví s p. P tíkem.
SÚS – vyú tování náklad  na zarybn ní.

P  21 780,- K  doprava 2 328,- K  celkem 24 108,- K
MP --------------- doprava 1 124.- K  celkem   1 124,- K

celkem 25 232,- K
SÚS – Usnesení 1. územní konference RS SÚS Ústí nad Labem dne 23.6. 2011.

3. Zápis ze sch ze MS Doksany

MS Doksany jako jediná dodala zápis ze sch ze.



4. R zné

p. Krpeš ml.
- informuje o objednání 44 ks. razítek pro leny RS u firmy DIGRS Petra Vorá ová.

Pokud za nou ostatní lenové RS vykazovat innost, budou další razítka dokoupeny.

p. R žek
- MS Doksany urychlen  oznámí nominaci nového p edsedy MS.
- b hem m síce zá í nahlásí zástupci MS jména len  navržených na vyznamenání.

p. urda
- žádá MS Doksany o p edání vyú tování hostovacích povolenek.
- byla provedena revize a následná vým na prošlých HP v prostorách RD a chaty

v Doksanech.
- vedoucí Domu d tí a mládeže Litom ice má zájem na otev ení rybá ského kroužku.

MO by m la najít vedoucího zmín ného kroužku.
- informuje o termínech výlov :

24.5. Milešovský potok
1.10. Pokratický rybník sraz v 8,00 hodin na RD
8.10. ebušín I. a II.
15.10. Lukov
16.10. Velký Újezd
22.10. Brozany n/O
23.10. Opárno
29.10. H. Vysoká
5.11. Hab ský potok

p. Tesa
- 8.10. 2011 se uskute ní ryb. závody MS Litom ice pod obcí Mlékojedy sm rem

k mostu Gen. Chábery. Žádá o finan ní zálohu ve výši 5 000,- K .

p. Vajgl
- informuje o konání d tských ryb. závod  v Úšt ku na Barví i dne 11.9.2011.

p. Löwy
- krom  MS Litom ice nedodali zástupci MS podklady k aktualizaci webových stránek

MO. Žádá o urychlenou nápravu!!!
- v dohledné dob  budou p ipraveny podklady pro fyzickou inventarizaci majetku v RD.
- do PC v RD byl nainstalovaný zálohovací program. V ervenci byla provedena

záloha dat.
- byl zahájen zkušební provoz WIFI v RD. Za ízení je prozatím zap ené. Po

odzkoušení provozu bude p ípadn  zakoupeno vlastní za ízení.

Sch ze p edsednictva prob hne 26.9.2011

Zapsal: S. Kroupa.


