
Zápis 
z výborové sch ze eského rybá ského svazu 

místní organizace v Litom icích konané 7. 10. 2013 
 
 
 

ítomni :    dle p iložené prezen ní listiny    
 
 
Program:  1. Pošta 
  2. Konojedské rybníky 
  3. Likvidace škod po povodni  
  4. Zápisy ze sch zí MS 
  5. R zné 
 
 
1. Pošta 
 

 eská pojiš ovna a.s. – sd lení o šet ení škodné události. eská pojiš ovna 
požaduje doložit doklady: 

– rozpo ty na opravu 
– faktury na opravu s rozpisem materiálu a práce 
 

 EZ Distribuce a.s. – oznámení o zp sobu fakturace spot eb elekt iny ze 
zatopených elektrom  p i povodních v ervnu 2013. 

 
 SÚS – nájemní smlouva na rybník v Sulejovicích. Požadují stanovení vhodné 

osoby jako správce za smluvní cenu. Požadují zvýšit aktivitu RS z naší MO. 
 

 SÚS – ipravuje pilotní projekt ve spolupráci s eskou vodárenskou 
spole ností, týkající se zvýšení kontrolních opat ení na za ízeních v blízkosti 
tok  na minimalizaci rizikovosti, která by mohla zap init havárii zp sobenou 
únikem splaškových vod, anebo i jiných škodlivých látek do recipientu.  
Žádají o navržení významn jších tok i úsek  (max. 3) kde hrozí 
potencionální riziko. 
Zajistí pan Bulant. 

 
 
2. Konojedské rybníky 
 

 Ze SÚS p išel pokyn k vypušt ní rybník  v Konojedech zaslaný z CHKO 
z d vodu pr zkumu a opravy jednoho z nich. P i následném napušt ní by m l 
být každý z rybník  obsazen 35 kapry a 5 štikami. 
Po jednání p edsedy s panem N mcem z CHKO došlo k dohod , že se 
rybníky budou vypoušt t postupn  a nakonec rybník Konojedy 2 z stane 
vypušt ný a bude provedena oprava hráze a odbahn ní. K po tu ryb se 
nevyjad uje.  

 
 
 



 
3. Likvidace škod po povodni 
 

 Byl vypracován rozpo et na likvidaci škod na budov  RD v ástce 
1.889.278,07 K . Pan Löwy zajistí soupis poškozeného za ízení. Oba doklady 
budou postoupeny eské pojiš ovn  a.s. pro výpo et pojistného pln ní. 

 
 
4. R zné 
 

 p. Groh  
– žádá o pronájem prostor pro prodej váno ních kapr . Výbor souhlasí za 

podobných podmínek jako v lo ském roce 
 

 p. urda  
– informuje o výlovech a zarybn ní 
– informace – SÚS p ipravuje v listopadu pro kroužky d tí a mládeže 

besedu s Jakubem Vágnerem   
 p. Vajgl  

– 7.9.2013 prob hly v Úšt ku d tské rybá ské závody. Zú astnilo se 30 
tí!  

Panu Š ástkovi p edal pro pana Nováka prezen ní listinu. 
 

 p. Š ástka  
– Informuje o rybá ských závodech dne 28.9.2013. I p es historicky 

nejnižší ú ast (27 závodník ) šlo o velmi povedenou akci. 
 

 p. Hozák 
– Informuje o velmi povedených rybá ských závodech na Oh i konaných 

7.9.2013. Zú astnilo se 27 závodník  a bylo uloveno celkem 185 ryb. 
Ceny p edal starosta m sta Bohušovice nad Oh í pan Hynl. 

 
 
 
 
 

Zapsal : S. Kroupa. 


