Zápis
z výborové schůze Českého rybářského svazu místní organizace v
Litoměřicích konané 1. 7. 2013
Přítomni :

dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Povodeň 2013
2. Sekačka na trávu
3. Nátok propust „SLONKOVÁ“
4. Různé

1. Povodeň 2013
Červnová povodeň způsobila významné hmotné škody na majetku především v RD a
na chatě v Lovosicích.
Likvidátor pojišťovny požaduje mimo jiné dodání povodňové revizní zprávy elektro na
chatě v Lovosicích. Předseda MS Lovosice pan Rožec požadovanou revizní zprávu
dodal a požaduje ji připojit k ostatním dokumentům pro pojišťovnu.
Dále oznámil, že především z hygienických důvodů ruší veškeré akce pro děti a
mládež organizované v chatě v Lovosicích.
V Litoměřicích byly sepsány povodňové škody. Podle odhadu bude plnění pojišťovny
zhruba 60 %.
2. Sekačka na trávu
Výbor odsouhlasil nákup nové motorové sekačky na trávu pro MS Doksany na
údržbu travnatých ploch okolo chaty v Doksanech.
3. Nátok propust „SLONKOVÁ“
Po problémech s průtokem došlo k ucpání propustě „Slonková“. Členové MS
Doksany se pokusí pročistit ucpanou propust lanem. Pokud se to nepodaří, bude
nutné zadat práce odborné firmě. Vzniklá situace byla již předběžně konzultována
s firmou PATOK. Zmíněná firma k řešení dle odhadu potřebuje cca 2 – 4 hodiny, což
činí asi 12 – 15tis. Kč. Cena je včetně kamerové sondy.
Firma PATOK dodá nabídku včetně cenové kalkulace po jednotlivých položkách.
Předseda MO zjistí, zda akci bude financovat SÚS jako majitel revíru.
4. Různé
§
§

p. Růžek – na MěÚ proběhne výběrové řízení na dodavatele el. energie a
plynu. Z důvodu úspory navrhuje změnu dodavatele. Podrobnosti zjistí a
případnou změnu zajistí p. Löwy.
p. Čurda – v září je nutné provést opravu hrází na rybnících Konojedy I a II.
Dále vyjádřil velkou nespokojenost s brigádnickou pomocí při odstraňování
povodňových škod – malý zájem členů. Zejména však upozornil na nečinnost
výboru a členů MS Litoměřice.

§

§
§

§
§

p. Šťástka – MS Doksany zrušila rybářské závody 8.7. Náhradní termín byl
stanoven na 28.9.2013.
Ing. Koterová, která řeší odbahnění rybníka v Doksanech, zdali jde změnit
využití z rybochovného zařízení na rekreační. Byla odkázána na SÚS.
p. Bulant – Státní veterinární správa žádá v září o poskytnutí 30 ks kapra K1
a K2, z revírů obhospodařovaných naší MO, pro rozbor. MO bere žádost na
vědomí a požadovaný počet ryb dle možností v požadovaném termínu dodá.
p. Krpeš – organizoval od 8.6. do 22.6. záchranu ryb po povodních. Za účasti
rybářů z různých lokalit v rámci republiky se podařilo zachránit velké množství
různých druhů ryb. Za zmínku stojí především zhruba 1000 ks kapra
v průměrné váze 8 - 10 kg. Materiálně pomohly i některé MO (sítě, prsačky
apod.). V závěru byla záchranná akce medializována a materiální pomoc (sítě,
prsačky apod.) přislíbil dle sdělení Ing. Vavruši i Krajský úřad Ústeckého kraje.
Zástupci MO budou vyzváni k převzetí pomoci za účasti hejtmana Ústeckého
kraje.
p. Löwy – navrhuje pro příští rok vybírat od členů, kteří neprojevili zájem o
brigádnickou pomoc po povodních, povodňový pracovní příspěvek.
p. Kroupa – navrhuje z důvodu větší okamžité informovanosti širšího počtu
členů MO např. o potřebě účasti na brigádách apod., zřízení aplikace, která by
přes GSM bránu rozeslala SMS zprávu na mobilní telefony členů MO. Toto
opatření by mohlo dostat potřebnou informaci okamžitě k většímu počtu členů,
protože ne každého napadne, že zrovna probíhá nějaká akce.
Tato myšlenka nenašla zájem výboru MO.

Předseda poděkoval všem zúčastněným při povodních, dále popřál klidné
prázdninové dny a příjemně strávenou dovolenou. Příští schůze se bude konat dle
potřeby.

Zapsal : S. Kroupa.

