Usnesení
Konference delegátů MS MO ČRS Litoměřice,
konané 6. dubna 2013
Konference bere na vědomí :
1. Zprávu dozorčí komise MO ČRS Litoměřice za rok 2012.

Konference schvaluje :
1. Zprávy o činnosti MO ČRS Litoměřice za rok 2012 přednesené předsedou MO
p. Růžkem a dalšími funkcionáři MO.
2. Zprávu o plnění usnesení konference delegátů z r. 2012.
3. Zprávu o hospodaření MO ČRS Litoměřice za rok 2012 a účetní závěrku za
rok 2012.
4. Rozpočet MO ČRS Litoměřice na rok 2013.
5. Vyznamenání členů MO (jmenný seznam vyznamenaných je přílohou zápisu).

Konference ukládá výboru MO ČRS Litoměřice :
Zajistit splnění všech úkolů, které vyplynuly z jednání konference a z diskuse a
seznámit
s jejich plněním členskou základnu prostřednictvím místních skupin. Jmenovitě:
1. Zajistit řádnou údržbu všech rybochovných zařízení v majetku nebo pronájmu
MO.
2. Zajistit hospodárnost ve všech oblastech činnosti MO ČRS Litoměřice a to
především zkvalitněním systému řízení a prohloubením kontroly s cílem
zajistit co nejlepší hospodářský výsledek.
3. Prostřednictvím RS zajistit co nejlepší ochranu revírů a chovných zařízení.
4. Zajistit výrobu ryb k vysazení do P a MP revírů v druzích, kusech a váze, ke
kterým jsme se zavázali při hospodářských prověrkách v r. 2012.
5. Pokračovat ve vybavování RS a v průběžném doplňování výbavy odboru
čistoty vod.
6. Získat pro práci ve výboru MO nové mladší členy a zajistit jejich odbornou
přípravu, aby mohli převzít řídící funkce v naší MO.
7. Zkvalitňovat práci s rybářskou mládeží a vytvářet podmínky pro její činnost.
8. Vyzvat Severočeský územní svaz o nutnou ochranu populace ryb schválenou
již usnesením MO Litoměřice v roce 2012, a to:
Zvýšení nejmenší lovné míry u štiky obecné na všech MP revírech ČRS
MO LTM z 50 cm na 60 cm
Ustanovení nejmenší lovné míry u okouna říčního na 20 cm na MP
revírech 441024, 441025, 441026, 441038, 441059
Omezení počtu úlovků (ponechaných ryb) na jednu MP povolenku na 60
kusů vyjmenovaných druhů ryb: kapr obecný, bolen dravý, candát obecný,
štika obecná a sumec velký.

Zapsal: Ing. Jan Prokop

