
Zápis
z výborové sch ze eského rybá ského svazu

místní organizace v Litom icích konané 6. 2. 2012

ítomni : dle p iložené prezen ní listiny

Program: 1. Pošta
2. Nájemní smlouva
3. Konference MO
4. Zápisy ze sch zí MS
6. R zné

1. Pošta

Okresní agrární komora Most – pozvánka na seminá  – Problematika uznávání
honiteb a smluv o jejich nájmu.
Lesy R – postupují žádost MO o odstran ní nepovolených staveb (WC u rybníka
v Doksanech) na Lesní správu do Velemína.
Krajský ú ad Ústeckého kraje – rozhodnutí o povolení výjimky ze zákona pro zám r
vypoušt ní a výlovu rybníka v Brozanech n/O (skokan sk ehotavý). Výjimka je
ud lena do 30.6.2017.

2. Nájemní smlouva

 Byla uzav ena nová nájemní smlouva se Slavojem Litom ice na pronájem
pozemku „BOTA“ na št rkopískovn  Píš any pro rok 2012. Za ástku 7 000,--K  za
rok má MO pronajatou ást vlevo od p íjezdové cesty. Pro výkon rybá ského práva
lenové MO mohou využívat i ostatní ásti pozemku. len m MO RS bude dále

umožn n bezplatný pobyt na ostatní ásti pozemku v max. rozsahu 7 dn  v
íst ešcích, stanech i karavanech bezplatn . Pro delší dobu musí žádat o

povolení pronajímatele (Slavoj LT). V p edstihu informovat o konání plánovaných
akcí. Klí e od závory: MO – ozna eny íselnou adou, Slavoj – ozna eny písmeny
(asi 5 ks). Budou vyhrazena cca 3 místa pro kotvení lodí, pokud nebude žádná
kotvit je možno na t chto místech provozovat rybolov. St ídání p i zajiš ování
údržby a úklidu » MO m síce 6, 8, 10. Slavoj 5, 7, 9.

 Je pot eba vy ešit problém s maringotkou. Znovu vyzvat majitele a poradit se
s právníkem jaké kroky u init k vy ešení tohoto problému. ( urda, Löwy)

3. Konference MO

Nutné!!!!! Do p íští sch ze je nutné dodat místop edsedovi podklady pro konferenci (ne
jako loni den p edem!!)

4. Zápisy ze sch zí MS

MS Úšt k – prob hla výro ní lenská sch ze. Schváleno: štika min. lov. míra 60 cm,
okoun 20 cm. Neschváleno: návrh na ponechání max. 60 ks. ušlechtilých ryb za rok

MS Bohušovice n/O – 30.6.2012 rybá ské závody na Oh i – výbor MO souhlasí, zaslat
žádost na SÚS, o povolení výjimky (Kroupa, urda).

MS Doksany – ustanoven koordinátor pro odst el kormorána.
MS Lovosice – 9. - 10. 6. 2012 od 18,00 do 06,00 – no ní rybá ské závody „Lovosický

úho “. Výbor MO souhlasí. Zaslat na SÚS žádost o povolení výjimky (Kroupa, urda).



6. R zné

p. Löwy
o celá agenda poplatk  (zápisné, známky, povolenky, noví lenové, p evodky) se

administruje zatím v obou programech (starý – „Professional“, nový – „Lipan“). Bylo
by dobré pro jistotu prodloužit licenci i na starý program.

o p edal (dle podklad  p edsedy MO) pozvánky na Konferenci MO zástupc m MS:
Doksany 11, Litom ice 37, Bohušovice n/O 13.

p. Bulant
o informace z Hospodá ského odboru:

- SÚS byl nabídnut rybník v Sulejovicích. V dubnu provede naše MO slovení,
Povodí Oh e zajistí vypušt ní. Po prozkoumání skute ného stavu SÚS
rozhodne o p evzetí rybníka a p edání MO jako rybochovné za ízení.

- za alo docházet ke skupování revír  soukromými subjekty.
- v dubnu prob hne p ezkoušení elektrorybá .
- RS by m la dle HO SÚS tolerovat ulovení jesena.
- d ti do 10. let v ku mohou manipulovat s udicí rybá e staršího 18. let.
- s ítání kormorán  musí provád t ornitolog.
- p estupky – návrh p evedení kompetencí z KÚ na obce s rozší enou p sobností.
- návrh na ponechání max. 50 ks. ušlechtilé ryby za rok podporují i další

organizace, zejména ty menší. Je šance ho prosadit na rozdíl od zvýšení
nejmenší lovné míry u štiky na 60 cm a stanovení nejmenší lovné míry u okouna
na 20 cm.

p. Groh
o rybníky jsou v po ádku.

p. Rožec
o vyjad uje politování nad malou ú astí len  na výro ní lenské sch zi, zp sobenou

opomenutím jednatele MS zve ejn ní pozvánky na sch zi ve vitrín  a prodejn  ryb.
pot eb. Vedení MS zve ejní omluvu.

p. Hozák
o žádá o nominaci lena výboru MO na výro ní lenskou sch zi MS Bohušovice.

p. Krpeš
o vyhodnotil sumá innosti len  RS zpracovaný p edsedou MO. Jako loni navrhuje

nevydat n kolika len m RS povolenku zdarma. Oproti tomu navrhuje povolenku
zdarma vydat novému lenovi RS Milanu P knému, který innost RS aktivn
vykonává od lo ského podzimu. Výbor souhlasí.

Upozorn ní p edsedy:
„zápisy ze sch zí prosím zasílejte na rybá ský e-mail (crs.ltm@seznam.cz) a ne na m j
soukromý. D kuji“

Zapsal: S. Kroupa.

mailto:crs.ltm@seznam.cz

