Zápis
z výborové schůze Českého rybářského svazu
místní organizace v Litoměřicích konané 31. 3. 2014
Přítomni :

dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Pošta
2. Konference MO
3. Rybářské závody výboru MO
4. Různé

1. Pošta
- SCHKO České středohoří – A. oznámení o zahájení řízení o stanovení
odchylného postupu při ochraně ptáků dle § 5, 5b zákona č. 114/1992 Sb., výzva
k doplnění žádosti
B. usnesení o přerušení řízení o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků
dle § 5, 5b zákona č. 114/1992 Sb., usnesení o určení lhůty k oprávnění navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy.
Prostuduje pan Bulant a seznámí ostatní na příští schůzi výboru.
2. Konference MO
Moderátor: Bulant
Návrh na složení komisí: - mandátová: Palán, Šťástka, Vajgl
- návrhová: Prokop, Groh, Dráb
Jako delegát SÚS se zúčastní pan Kava.
3. Rybářské závody výborů MO a MS
21. 6. 2014 se konají od 07,00 hodin rybářské závody výborů MO a MS. Sraz
účastníků (tříčlenných družstev) v 06,00 hodin. Propozice na příští schůzi rozdá
paní Šulcová.
3. Různé
§

p. Čurda
– doposud nebyl vyúčtován rybářský ples MS Lovosice. Nový předseda
MS Lovosice pan Jakub Matoušek zjedná nápravu
– informuje o výlovech a zarybnění

§

pí. Šulcová
– potřebuje zjistit počty dětí v rybářských kroužcích a kontakty na jejich
vedoucí. Zajistí pan Zdeněk Novák
– dne 10. 4. 2014 uspořádá od 17,00 hodin v kulturním domě Lovoš
v Lovosicích setkání s Jakubem Vágnerem. Potřebuje zjistit počty dětí
z naší organizace, které se zúčastní, aby mohla případně oslovit školy
pro naplnění kapacity. Počty dětí z jednotlivých MS nahlásit co nejdříve
na mob.: 602 178 002.

§

p. Matoušek (nový předseda MS Lovosice)
– upozorňuje na problém odtoku rybníka v Opárně – voda teče přes
cestu. Zajistí přesné zjištění problému a jeho případné odstranění.

§

p. Löwy
– připraví stanovisko MO dle požadavku SÚS k návrhu úpravy směrnice
č. 12 pro poskytování finančních prostředků pro ČRS MO za
hospodaření na revírech ČRS SÚS.
– navrhuje snížení brig. povinností pro mládež. Návrh zakomponuje do
programu konference.

§

p. Šťástka
– 25. 3. 2014 se zúčastnil v Budyni nad Ohří jednání o výstavbě MVE na
jezu v Hostěnicích. Všichni zúčastnění se vyjádřili proti výstavbě.
Konečné rozhodnutí vydá Krajský úřad v Ústí nad Labem.
– 27. 3. 2014 byl přítomen za účasti zástupců Odboru životního prostředí
MěÚ Litoměřice na místním šetření v Brozanech nad Ohří týkající se
odbahnění, rekonstrukce nátoku, nového přepouštěcího zařízení do
chovného rybníka, požeráku a překládku kanalizace z chovného
rybníka.
– žádá o připojení přílohy - Vyjádření k posudku EIA k výstavbě MVE
Hostěnice – Písty.

Zapsal: S. Kroupa.

