Zápis
z výborové schůze Českého rybářského svazu
místní organizace v Litoměřicích konané 3. 2. 2014
Přítomni :

dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Pošta
2. Zápisy ze schůzí MS
3. Likvidace pojistné události
4. Různé

1. Pošta
- SÚS – směrnice č. 12 pro poskytování finančních prostředků pro ČRS MO za
hospodaření na revírech ČRS SÚS. Na základě žádostí několika MO, které
vyjádřily negativní postoj ke změně (směrnice z 12.11.2014), bylo
přehodnoceno a změněno přidělení počtu povolenek zdarma na úroveň
loňského roku.
Žádají o vyjádření, kteří funkcionáři MO by měli obdržet povolenku
zdarma z rozpočtu SÚS. Odpověď bude sloužit novému návrhu úpravy
směrnice č. 12, který bude konzultován na aktivech funkcionářů a předložen
územní konferenci k definitivnímu schválení.
Zároveň žádají o stanovisko k možnému návrhu na zrušení
přerozdělování celkové finanční částky (700.000,-Kč), která je v rozpočtu, a to
jako finanční výpomoc MO.
2. Zápisy ze schůzí MS
Ø MS Litoměřice mají nový výbor:
- předseda
- Palán
- místopředseda - Chochola
- jednatel
- Prokůpek
- čistotář
- Erneš
- kultura, závody - Bohata
3. Likvidace pojistné události
Pan Palán informuje o výsledku schůzky se zástupcem České pojišťovny a.s.
týkající se likvidace pojistné události při povodni 2013. Plnění za škody na
nemovitém majetku (chata Lovosice a RD) bude podle kontrolního rozpočtu
(cca1.100.000 Kč) Na zálohách bylo vyplaceno již 950.000 Kč. Škody na movitém
majetku budou řešeny následně po dohledání dokladů na ČP. Celkové plnění
škodné události na nemovitém majetku by mělo být do konce února. Na movitém
majetku asi o měsíc později.

4. Různé
§

p. Löwy
– delegace členů výboru MO na schůzích MS: Bohušovice n/O – Bulant,
Lovosice – Krpeš, Úštěk – Čurda, Doksany – Löwy.
– Ved. rybářské stráže – zaktualizovat seznam členů rybářské stráže –
aktualizaci zaslat na ryb. e-mail k opravám na našem webu
– po zkontrolování obsazení výborů MS na webu ČRS MO Litoměřice,
zaslat požadavky na případné korekce na ryb. e-mail. Pro zveřejnění
jakýchkoliv informací nebo zajímavostí (schůze, plesy atd.) zasílejte
materiály na náš rybářský e-mail a do předmětu uveďte: www.

§

p. Groh
– informuje o situaci na rybnících.

§

p. Šťástka
– s panem Jelínkem ze SÚS konzultoval otázku kormorána. Jelínek slíbil,
že to dá během zimy dohromady.
– k problematice odstranění WC u rybníka v Doksanech se vyjádřil
Stavební úřad v Roudnici n/L. Oznámil, že nemůže konat vzhledem k
neznámému vlastnictví černých staveb. Majitel pozemku Lesy ČR
vyzvou k odstranění na místě. Pokud k odstranění nedojde, odstraní na
vlastní náklady. Ocení případnou spolupráci s MO při odstraňování.

Zapsal: S. Kroupa.

