Zápis
z výborové schůze Českého rybářského svazu
místní organizace v Litoměřicích konané 7. 1. 2014
Přítomni:
Program:

dle přiložené prezenční listiny
1. Pošta
2. Zápisy ze schůzí MS
3. Různé

1. Pošta
v Lesy ČR – dodatek k nájemní smlouvě o nájmu pozemků p.č.st. 137 a p.č.
558/1 v k.ú. Nové Dvory. Týká se prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.
2018 na pronájem pozemků pod chatou a okolo chaty v Doksanech.
v SÚS – dotaz k termínu konání výroční členské schůze MO.
Termín byl stanoven na 5. 4. 2014 od 09:00 hodin v restauraci Luna.
-

návrh na obsazení výboru MO pro funkční období 2014 – 2018.

-

dotazník zájmu o školení hospodářů a elektrorybářů v roce 2014. Nahlásit
do 31. 1. 2014.

-

směrnice č. 12 pro poskytování finančních prostředků pro MO ze dne 12.
11. 2013 (s obtížemi se znění podařilo ze SÚS zajistit až v roce 2014).
Podstatné ve směrnici je přidělování povolenek pouze některým
funkcionářům výboru MO a RS. Konkrétně:
·

MP pro funkcionáře organizací s počtem členů: do 150 členů je 5 ks,
151 – 1000 členů je 10 ks povolenek a nad 1000 členů je 15 ks MP.

·

PP pro hospodáře je u organizace s prodanými PP do: 50 ks – 1 ks
PP, 51 až 100 ks – 2 ks a nad 100 ks prodaných povolenek jsou 3
ks PP.

Výbor se směrnicí nesouhlasí, protože poškozuje velké organizace,
které mají velké náklady a odvádějí mnoho práce. Výbor souhlasí
s vyjádřením nespokojenosti MO se směrnicí č. 12, které vypracuje
předseda a bude adresován panu Urychovi na SÚS.
2. Zápisy ze schůzí MS
Ø MS Bohušovice nad Ohří informuje o konání výroční členské schůze dne 22.
2. 2014 od 09:00 hodin.
Ø MS Doksany informuje o výstavbě malé vodní elektrárny v Pístech.

3. Různé
§

p. Čurda
– informuje o velkých problémech s programem LIPAN při výdeji
povolenek. Je to čím dál tím víc pomalejší a odbavení člena trvá
neúměrně dlouhou dobu.

§

p. Prokop
– v RD byla provedena inventarizace majetku. Děkuje za spolupráci všem
zúčastněným. Dodá návrhy k vyřazení.
– odmítá uznání vyúčtování rybářské zábavy MS Lovosice pro
neuznatelné doklady. Navrhuje nevydání zálohy na další rybářskou
zábavu, pokud MS nedoloží správné doklady. Výbor s návrhem
souhlasí.

§

p. Šťástka
– žádá o připojení vyjádření k výstavbě malé vodní elektrárny v Pístech
k tomuto zápisu. Bude přílohou
– žádá o zjištění, proč nejsou funkcionáři SÚS brány v potaz návrhy
odsouhlasené na konferenci MO a řádně zapsané v zápisech
z konferencí MO. SÚS argumentuje, že o návrzích neví (asi nikdo
ze SÚS zápisy nečte).

§

p. Löwy
– nejpozději do 30. 3. 2014 zašlou příslušní funkcionáři materiály do
konference MO!!!!!!!!!!!!!!!
– informace o schůzích, zábavách MS apod. je vhodné zveřejnit na
webových stránkách MO. Pro zveřejnění je třeba informaci zaslat do emailu MO a do předmětu napsat: WWW.

Zapsal: S. Kroupa.

