Zápis
z výborové sch ze eského rybá ského svazu
místní organizace v Litom icích konané 2. 4. 2012
ítomni : dle p iložené prezen ní listiny
Program: 1. Pošta
2. Konference
3. Zpráva o innosti odboru LRU
4. Zápisy ze sch zí MS
5. R zné
1. Pošta
o Povodí Oh e a.s. – odstran ní jezu V dlice. Povodí Oh e žádá MO o vyjád ení
k žádosti vlastníka stavby (M Ú Úšt k) o odstran ní jezu ve V dlicích. Vlastník již
dále nechce provozovat zmín né vodní dílo. „MO nemá o vodní dílo zájem, a
proto nemá námitek k jeho odstran ní“. Odpov p ipravena k odeslání.
o Povodí Oh e a.s. – žádá o vyjád ení k mimo ádné manipulaci pro stavbu
„Protipovod ová opat ení m sta Terezín“. V období od 1. dubna až 31. íjna 2012 je
plánovaná výše zmín ná stavba, p i níž bude snižována vodní hladina o 30 cm
v nadjezí i podjezí. „MO nemá k tomuto konání žádnou námitku“. Odpov
ipravena k odeslání.
o Povodí Oh e a.s. – pronájem vodního díla B ehoryje. Na základ ústního jednání
MO sepsala žádost o pronájem zmín ného vodního díla (cca 1,5ha). Povodí Oh e
doru ilo návrh nájemní smlouvy na období 5. Let za cenu 7 500,-K /rok + DPH.
2. Konference
Složení komisí
Mandátová: p edseda – Rožec
lenové - urda, Dráb
Návrhová:

p edseda – Palán
lenové – Groh, Vajgl

Moderátor – Bulant
Prezentace - Löwy
Výsledek hospoda ení MO za rok 2011. Docílený zisk iní 418 593,-K . Podrobná zpráva
bude prezentována na konferenci.
Návrh do diskuze:
1. Zvýšení nejmenší lovné míry u štiky obecné na všech MP revírech RS MO
Litom ice z 50 cm na 60cm.
2. Ustanovení nejmenší lovné míry u okouna
ního na 20 cm na MP revírech
441024, 441025, 441026, 441038, 441059.
3. Návrh na omezení po tu úlovk (ponechaných ryb) na jednu MP povolenku na 60
kus vyjmenovaných druh ryb: kapr obecný, bolen dravý, candát obecný, štika
obecná a sumec velký.
Návrhy vyplynuly ze záv
Výro ních lenských sch zí jednotlivých MS v rámci MO
Litom ice.

3. Zpráva o innosti odboru LRU
Zprávu o innosti odboru LRU p ipravila paní Šulcová.
4. Zápisy ze sch zí MS
MS Doksany.
MS Lovosice

5. R zné
p. Bulant
o informuje o výsledku slovení potok : - Modla - 524 ks. pstruha.
- Kotelický p. – bez úlovku.
p. urda
o za ú asti vedoucího Odboru ŽP M Ú Litom ice pana Ing. Gryndlera prob hlo
v sádkách RD testování nového plašícího za ízení. Výsledek – provoz za ízení byl
nep íjemný pro lidi, ryby se chovaly p irozen a bez problém proplouvaly okolo
za ízení.
o Informuje o vysazení:
- amur bílý 600 ks (500KG) vysazen dle zaryb. Dekret .
- kapr 1 200 ks (Ø 1 kg) vysazen vesm s do Labe.
- kapr K1 (2 dkg) – 3 000 ks T ebušín
- 1 500 ks V. Újezd
- 1 500 ks Brozany n/O
o p. Ku era dodal nesrozumitelnou a neúplnou zprávu o p ipravovaných ryb.
závodech mládeže.
p. Šulcová
o Navrhuje termíny pro po ádání ryb závod výbor v rámci MO Litom ice (25.6.,
9.6., 1.9.). Vybrán termín 26.5. od 07,00 hodin. Za MS t lenná družstva. Bližší
informace oznámí s dostate ným p edstihem.
p. Krpeš
o Prob hlo školení len RS (ú ast zhruba 60%).
o Má požadavek nakoupit elovky pro RS.
p. Š ástka
o Zajímá se zda-li budou cizinecké povolenky pro kemp v Brozanech n/O. Pan
zajistí po et povolenek odpovídající zájmu v minulém roce.
o Žádá o zap ení ísel na závody. P. urda p ipraví a vydá dle pot eby.
o Na jez v Hostenicích byla umíst na cedule.

urda

Zapsal: S. Kroupa.

