Zápis
z výborové sch ze eského rybá ského svazu
místní organizace v Litom icích konané 4. 11. 2013
ítomni :
Program:

dle p iložené prezen ní listiny
1. Pošta
2. Pokyn p edsedy MO
3. Zápisy ze sch zí MS
4. Beseda s Jakubem Vágnerem
5. R zné

1. Pošta
-

SÚS – dne 4. 12. 2013 se v prostorách RD uskute ní prov rky hospoda ení.
ast všech zainteresovaných nutná.
MO zaslala na SÚS žádost o poskytnutí p ísp vku z Fondu živelných událostí
na likvidaci škod po povodni. Dle informací ze SÚS by naší MO mohla být
poukázána ástka ve výši cca 50.000,- K .

2. Pokyn p edsedy MO
Do p íští sch ze výboru dodají zástupci MS seznamy:
- povolenek zdarma
- návrhy rozpo
MS
Každý seznam požaduje na samostatném listu.

3. Zápisy ze sch zí MS
MS Litom ice
- výro ní lenská sch ze MS Litom ice se uskute ní 18. 1. 2014
v restauraci Luna v Litom icích.
- dne 22. 2. 2014 se bude konat rybá ský ples na Kolib .

4. Beseda s Jakubem Vágnerem
Dne 20. 11. 2013 od 17,00 hodin prob hne v Dom d tí a mládeže v Ústí nad
Labem beseda Jakuba Vágnera s mladými rybá i. Je pot eba nahlásit po ty
zájemc z ad mládežník . Pro bližší informace kontaktujte pana ížka na tel.:
605 474 475.

4. R zné
p.

urda
– informuje o výlovech a zarybn ní na revírech ve správ MO

p. Bulant
– panu Markovi ze SÚS odeslal seznam významn jších tok
i úsek
(max. 3) kde hrozí potencionální riziko k pilotnímu projektu 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.
MO navrhla Milešovský potok, Modlu. V p ípad nebezpe í havárie je
pot eba kontaktovat:
- Ing. Radima Jirotu
mob.: 606 616 138 nebo
- Ing. Miroslava Neumanna
mob.: 731 273 100
p. Š ástka
– výro ní lenská sch ze MS Doksany se uskute ní dne 22. 2. 2013
v restauraci na R žku v Brozanech nad Oh í.
p. Krpeš
– nejpozd ji do konce listopadu požaduje odevzdat vyú tování
cestovného len RS ( ím d íve – tím lépe) !!!!!
– po p edsedovi MS Lovosice požaduje navrhnutí 2 až 3 adept na nové
leny RS za MS Lovosice.

Zapsal : S. Kroupa.

