Zápis
z výborové sch ze eského rybá ského svazu
místní organizace v Litom icích konané 1. 10. 2012
ítomni : dle p iložené prezen ní listiny
Program: 1. Aktiv funkcioná
RS MO SÚS
2. Pošta
3. Zápisy ze sch zí MS
4. Návrhy na vyznamenání
5. R zné
1. Aktiv funkcioná

RS MO SÚS

edseda s jednatelem se zú astnili 27.9. od 16,00 hodin Aktivu funkcioná
RS MO SÚS
v Duchcov . Za SÚS byli p ítomni: Kava, Urych, Šmíd, Jelínek, Šofrová.
Projednávalo se:
Cena povolenek – z d vodu razantního úbytku prodaných povolenek a len , (cca -1800
prodaných povolenek
- 1.750.000,- K ) navrhuje SÚS zvýšení ceny u MP o 150,- K
na 1.200,- K . Mnoho len si povolenku nebere a platí pouze známky. U P povolenky
stává cena stejná.
Jiným ešením by bylo hledání úspor p i zaryb ování revír . Zaryb ovací plány se však
musí dodržet, proto by se snížila velikost násad.
Zvýšení ceny ryb - z d vodu zvýšení cen krmení a zvýšení sazby DPH z 14% na 17,5%
navrhuje SÚS zvýšení ceny o 2,- K na 48,- K .
Snížení po tu vysazovaných ryb – dle statistického pr zkumu z násadových a
úlovkových lístk bylo zjišt no, že vysazování n kterých druh ryb do ur itých revír je
velice ztrátové. Proto SÚS navrhuje (návrh p ílohou) redukci po tu vysazovaných druh
ryb. Jedná se o lína obecného a štiku obecnou.
Bližší podmínky pro výkon rybá ského práva – návrhy na zm ny podmínek by m ly
organizace podávat nejpozd ji do ervna, aby mohly být zavedeny v následujícím roce.
Šmíd nabádá k usm rn ní len p i navrhování bližších podmínek pro výkon rybá ského
práva. Ideální by podle n j bylo, aby podmínky byly všude stejné, uvedené v R .
Vikletice – z d vodu úspor prob hla redukce zam stnanc . Hledají se i jiné možnosti
využití rekrea ního za ízení – mohou se zapojit MO.
Došlo ke zvýšení ceny ubytování v rekrea ním za ízení ve Vikleticích na 1.000,/den/chatku. Od roku 2015 bude cena 1.300,- K .
Nájemní smlouvy – na 250 nádržích v rámci p sobnosti SÚS uzav ení nových nebo
obnovení stávajících smluv. Z toho vyplývá zvýšení finan ní náro nosti. Proto dochází
k hledání úspor ve všech položkách rozpo tu.
estupky – ešení p estupk na obcích s rozší enou p sobností.
Rybá ské lístky pro cizince – problém s cizinci ze zemí, které nemají uzav enou
mezinárodní smlouvu o rybá ství (nap . N mci). P i výdeji se vyžaduje apostila ní doložka,
kterou v tšinou cizinci nemají. ešením je absolvování zkoušky, vydání osv
ení a
následn vydání rybá ského lístku. SÚS má p eložené tiskopisy. P edseda RS JUDr.
Šíma navrhuje zm nu ve vyhlášce, která by tento problém odstranila.
Losos – pro roky 2012 – 2015 byla získána dotace.

Jezy na Labi – díky postoji Ministerstva životního prost edí v etn
okolo výstavby jez naklání ve prosp ch výstavby.

ministra se situace

Úho – vypadá to, že pro p íští rok nebudou finan ní prost edky z dota ního programu.
Úbytek len – letošní úbytek je 2.730 len . 2011 – 2010 ubylo 3848 len .
Informace z Rady RS
- od ledna zrušena povolenka pro Ra ice – chytá se na MP nebo CP
- vznik solidárního fondu Rady
- kormorán
- z d vodu úspor - omezení ú asti na výstavách na dv (Natura VIVA, Zem živitelka)
- vyhrazování míst p i konání rybá ských závod – oprávn ní uživatele revíru
- RS p estal být propojený s STV
- vyznamenání – prodloužení minimální doby mezi jednotlivými stupni na 10 let.
Lipan – problém, že v programu nejedou všechny organizace. V tšinou se jedná o menší
MO nebo o MO, které mají problémy s p ipojením k internetu. SÚS váhá s razantními
kroky, které by nutily všechny MO k administraci údaj v programu Lipan. N které ÚS
nevydaly povolenky, pokud MO nepracovala v programu. Vyzývá MO aby sami vyvíjely
tlak na organizace, které v Lipanu nepracují.
Mezinárodní s ítání ptactva – (kormorán, volavka).
Náhrady škody zp sobené Rybá ské stráži
Hospoda ení SÚS za rok 2011 – hospoda ení s mírným deficitem. Nutnost hledání
nových úspor.
Konference – se z d vodu schválení návrh bude konat 1.12.2012.

2. Pošta
o Vašík Tušek, Lib eves – nabízí slovení ryb z rybníka v Lib evsi kde mu kon í nájemní
smlouva. Slovení musí být provedeno do konce íjna.
MO nemá zájem z d vodu nedostate né kapacity ve zmín ném období.
o ÚZSVM Litom ice – nem že vyhov t naší žádosti o odprodej parcel v k.ú. Píš any
z d vodu, že v dohledné dob nebudou požadované parcely prodávat.
3. Zápisy ze sch zí MS

4. Návrhy na vyznamenání
MS p edaly návrhy na ocen ní len . Z nich vybráni ti, kte í spl ují nová, p ísn jší kritéria
vydaná Radou RS (prodloužení minimální doby mezi jednotlivými stupni na 10 let)
Výbor všechny vybrané kandidáty na vyznamenání schválil.

5. R zné
p. urda
o informuje o vysazení:
29.9.
kapr 1800 ks (Ø 1kg) vysazen Labe 8
30.9.
lipan 600 ks (10-12 cm) vysazen Úšt cký potok
o informuje o výlovech rybník :
28.9
Pokratice – PO 838 ks (Ø 15 cm), PD 350 ks
29.9.
V. Újezd – kapr 1249 ks (Ø 0,8 kg)
Amur 80 ks vysazeno do Bý kovic
o 2.9. bude provedeno dolovení pokratického potoka
o bylo zahájeno vypoušt ní T ebušína
o v sobotu 6.10. se loví H. Vysoké a Opárno
p. Groh
o navrhuje ást slovených ryb z T ebušína vysadit do Konojed, pokud si MS Úšt k
zajistí dopravu. P edseda MS p edb žn již u inil kroky na zajišt ní dopravy.
p. Novák
o informuje o ú asti 35 d tí na d tských rybá ských závodech v Úšt ku na Barví i.
Byla to po všech stránkách velmi p kná a zda ilá akce.
p. Kroupa
o telefonicky kontaktoval pana Ing. Hájka ze Státních les
R, Lesní správy
Litom ice se sídlem ve Velemín . Pan Hájek má na starosti naši žádost na
odstran ní erných staveb v okolí rybníka v Doksanech. Navrhuje spole nou
sch zku zástupce Les
R a MO na p íslušném stavebním ú adu. O termínu bude
telefonicky informovat.
o dále zjiš oval u vedoucí Správy tok Les
R Ing. Ivany Ku erové zda-li se
informace o prodeji Rybníka v T ebušín , jehož jsou vlastníkem a MO nájemcem,
zakládá na pravd . Ing. Ku erová ubezpe uje, že zmín ný rybník, jako jeden
z mála, do prodeje není za azen. Dále zmi uje, že v rámci zachování dobrých
vztah by nás rozhodn informovali.
p. Löwy
o Byla zakoupena licence programu Profesional (databáze len ) za cca 1.300,-K .
o Prob hlo jednání se starostkou obce Žalhostice týkající se stížnosti obce na
nepo ádek zp sobovaný rybá i v k.ú. Žalhostice. P i jednání došlo k vyjasn ní
stanovisek a kompetencí MO a RS. Starostka si pochvalovala spolupráci s lenem
RS MO. M la by se zintenzivnit spolupráce s CHKO a Policií R.
o Informuje o ú asti len MO na zkoušce plašícího za ízení na MVE T eboutice – za
MO se zú astnili urda a Löwy. Dne 21.9.2012 pak prob hla kolaudace MVE bez
naší ú asti. Pozvánka na kolaudaci nebyla MO doru ena i když prý byla odeslána.
Na základ kolaudace je povolen zkušební provoz jak pro MVE tak pro rybí
echod. V minulém týdnu prob hlo napoušt ní MVE.
o je plánována sch zka s vedoucím Odboru životního prost edí Ing. Gryndlerem,
týkající se vyjasn ní si toku informací mezi Vodoprávním ú adem a MO.

Zapsal: S. Kroupa.

