Zápis
z výborové sch ze eského rybá ského svazu
místní organizace v Litom icích konané 2. 1. 2012
ítomni : dle p iložené prezen ní listiny
Program: 1. Inventury
2. Rozpo et
3. Výro ní lenská sch ze
4. Zápisy ze sch zí MS
6. R zné
1. Inventury
Zástupci MS dodali záznamy o provedení inventur.
Inventuru nedodaly: MS Lovosice a mládež.
Inventura na RD bude 7.1.2012 od 9:00 hodin.
Komise v tomto složení:
p edseda - Prokop
lenové - Mati ka, Dráb
Seznam pro inventuru p ipraví Löwy a urda.

2. Rozpo et
Rozpo et dodaly všechny MS a mládež. Závodní družstvo zatím rozpo et nedodalo.
3Výro ní lenská sch ze
Výro ní lenská sch ze de uskute ní dne 7.4.2012 od 9,00 hodin v restauraci Luna.
4. Zápisy ze sch zí MS
MS Úšt k – je pot eba zajistit ozna ení revíru Konojedské rybníky – 3 tabule. Tabulky
zajistí pan urda.
MS Bohušovice n/O – Výro ní lenská sch ze 25.2.2012.
MS Doksany – vyvolat jednání o záchodech na pozemcích u rybníka v Doksanech.
MS Lovosice – oprava st echy na chat pro mládež. Výro ní lenská sch ze 4.2.2012
v restauraci Beseda.
6.R zné
p. R žek
- do konce ledna zaslat na SÚS hlášení o innosti odbor .
- posunuje se as za átku sch zí, budou od 17,30 hodin.
- navrhuje projednat na MS a lenských sch zích tyto návrhy:
zvýšení nejmenší lovné míry u štiky na 60 cm.
zavést nejmenší lovnou míru u okouna na 20 cm na MP v rámci MO LT.
omezení úlovku na povolenku na 60 ks vyjmenovaných druh ryb
Všechny tyto návrhy výbor schválil.

p. Bulant
- p ednáška o kormoránovi v Plzni.
- požaduje hlášení od istotá , které m li do dnešní sch ze dodat.
p. Šulcová
- žádá o vyjmutí revíru Oh e 1 z ádného rybolovu p i po ádání rybá ských závod
Mistrovství republiky žen v 1. polovin ervna 2012 (p ený termín bude dodate
up esn n), náhradní revír Labe 9 Mlékojedy.
Výbor MO se žádostí souhlasí, p. Šulcové uložil nutnost projednání této žádosti na
Povodí Oh e s.p.
p. Š ástka
- žádá o seznam len MS.
urda a Löwy p ipraví seznamy len jednotlivých MS.
p. Prokop
- nafotí situaci výtok potoka do Labe, doplní zprávou a na p íští sch zi p edá.
Delegáti na lenské sch ze MS konané 4.2.2012:
o MS Lovosice – Krpeš, Bulant.
o MS Úšt k – urda, Löwy.

Zapsal: S. Kroupa.

