Zápis
z výborové sch ze eského rybá ského svazu
místní organizace v Litom icích konané 2. 12. 2013
ítomni :
Program:

dle p iložené prezen ní listiny
1. Odm ny
2. Úst ední topení v RD
3. Hospodá ské prov rky
4. R zné

1. Odm ny
Výbor odsouhlasil odm ny formou v cného daru pro leny výboru MO v celkové
výši 63.500,-K a pro leny hospodá ského odboru MO v celkové výši 5.500,-K .
2. Úst ední topení v RD
Byl p edložen rozpo et na investi ní akci - z ízení úst edního topení v RD.
Rozpo et je v etn pot ebných revizí, demontáže a likvidace topení p vodního.
Celková ástka je 193.000,- K v etn DPH.
Výbor odsouhlasil realizaci navrhnuté akce.
3. Hospodá ské prov rky
Ve st edu 4.12.2013 se v RD uskute ní od 11:00 hod. prov rky hospoda ení MO.
4. R zné
p.

urda
– v pátek 6.12. 2013 od 17,00 hodin prob hne školení nových len . Pokud
bude mít n kdo další zájem, m že se zú astnit.
– informuje o výlovu rybník v Konojedech.
p. Bulant
– zástupc m MS p edal p ehled násad do revír MO
p. Groh
– vlastník rybníka T ebušín, Lesy
R budují nový p ítok. Nebyli jsme
informováni, i když máme ádnou nájemní smlouvu.
p. Vajgl
– informuje o ú asti 11. d tí na setkání s Jakubem Vágnerem. Velmi povedená
akce. D ti byly nadšeny.
p. Tesa
– do tomboly rybá ského plesu navrhuje jako cenu živé kapry. V sádkách RD
bohužel po tak dlouhou dobu ryba nevydrží, proto bude nutné kapry nakoupit
od prodejc t sn p ed akcí.
p. Krpeš
– informuje o ú asti na Konferenci SÚS. Letos se schvalovaly zm ny, které se
projeví až v roce 2015. Bohužel se naše podané návrhy neprojednávaly. Prý
se na SÚS nedostaly, i když byly sou ástí Konference MO a zaslány
v zápisu z Konference v dubnu 2013. Z ejm zápisy nikoho nezajímají a
nikdo je na SÚS ne te.
Jinak se podivuje nad pr
hem Konference.
Zapsal: S. Kroupa.

