Zápis
z výborové sch ze eského rybá ského svazu
místní organizace v Litom icích konané 5. 12. 2011

ítomni : dle p iložené prezen ní listiny
Program: 1. Odm ny
2. Inventury
3. Pojišt ní nemovitostí
4. Zápisy ze sch zí MS
5. Pošta
6. R zné

1. Odm ny
Výbor odsouhlasil odm ny pro leny výboru za práci v roce 2011. Odm ny budou vydány
formou dárkových poukázek.

2. Inventury
edseda rozdal zástupc m MS a vedoucím jednotlivých odbor inventární seznamy. Do
íští sch ze na izuje provést inventury. Na p íští sch zi p edají zástupci záznamy o
provedení inventur a p ípadn nahlásí v ci k vy azení.
3. Pojišt ní nemovitostí
eská pojiš ovací agentura a.s. odeslala výzvu k podání nabídky na pojišt ní n kolika
pojiš ovnám a po vyhodnocení nabídek nám doporu ila pojiš ovnu Uniqa k pojišt ní našich
nemovitostí (chata Lovosice a RD). Nabídka doporu ené pojiš ovny je zhruba o 10.000,- K
levn jší za obdobných podmínek jako od eské pojiš ovny, s kterou máme uzav enou
pojistnou smlouvu doposud. Z tohoto d vodu vypovíme k poslednímu b eznu 2012
pojistnou smlouvu s P a uzav eme smlouvu s pojiš ovnou UNIQA.
4. Zápisy ze sch zí MS
MS Úšt k – jak dál s rybníkem v Lukov ?
vzhledem k požadavk m vlastníka dot ených pozemk pana Ing. Brabce, který
požaduje za pronájem ástku zhruba 15 000,--K ro
neuzav eme navrhovanou
nájemní smlouvu a vodní dílo p edáme k 31.12.2011.
MS Bohušovice n/O – Výro ní lenská sch ze 25.2.2012.
MS Doksany – Výro ní lenská sch ze 25.2.2012 od 9,00 v restauraci Na R žku, Brozany.
MS Litom ice - Výro ní lenská sch ze 18.2.2012 od 10,00 v restauraci Luna.
5. Pošta
SÚS – náhrady za lov kormorána velkého. Za odevzdání znak
vyplacena ástka 200,- K istého.

(zobák) bude

Krajský ú ad Ústeckého kraje – zahájení ízení ve v ci ud lení výjimky ze zákazu
zásahu do p irozeného vývoje zvlášt chrán ného druhu živo icha.
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje – Opera ní program Rybá ství 2007
- 2013. Nabízí služby spojené s vypracováním projektu k erpání dotací ze
zmín ného programu.
6.R zné
p. R žek
- v lednu p íštího roku chce od všech MS návrhy rozpo

. Zd raz uje reálné!!!!

p. Bulant
- p edal zástupc m MS výsledky prov rek – násadové listy. Na p íští sch zi požaduje
hlášení od istotá .
p. urda
- informuje o výsledku prov rek, které dopadly bez problém .
p. Novák Zd.
- požaduje kontakt na vedoucího rybá ského kroužku v K ešicích.
p. Š ástka
- neví pro nejsme vyrozum ní o akci odbahn ní rybníka v Brozanech. Po dohod
s p edsedou zplnomocní MO pana P tíka, který bude zastupovat MO na jednáních
ohledn této akce.
- p ipomíná ešení problém
okolo odstran ní suchých WC kolem rybníka
v Doksanech s vlastníkem pozemk Lesy R.
P. Krpeš
- upozor uje, že ces áky, které nebudou odevzdány nejpozd ji do pátku 9.12. nebudou
proplaceny.
- v pond lí dne 12.12. a se v 16:00 hodin dostaví do RD lenové RS: Hrebi ík, Novák
. a Beneš.

Sch ze p edsednictva 19.12.2011

Zapsal: S. Kroupa.

