Zápis
z výborové schůze Českého rybářského svazu
místní organizace v Litoměřicích konané 5. 5. 2014
Přítomni :

dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Pošta
2. Zápisy ze schůzí MS
3. Odvolání členů RS
4. Různé

1. Pošta
- Lesy ČR – VD Třebušín – dodržování podmínek nájemní smlouvy. Upozorňují na
dodržování jednotlivých bodů nájemní smlouvy a to zejména týkající se dohledu nad VD
obchůzkami a odstraňování náletových dřevin z hrází, sečení travního porostu na
hrázích v příhodné vegetační době v souladu se zákonem. 114/1992 Sb. Žádají o
předložení záznamu z obchůzek za roky 2010 až 2013.
- SÚS – Avízo platby. SÚS poukazuje finanční částku ve výši 39.084,- Kč jako podíl
finančních prostředků SRH pro pokrytí nákladů na společné zarybnění a hospodaření.
- SÚS – Statistika úlovků za rok 2013. Nakopírování statistiky na CD zajistí pro MS p.
Kroupa.
- SÚS – dne 25. 5. 2014 proběhne čištění Nechranické přehrady. Sraz účastníků na
návsi obce Poláky v 7,00 hodin.
- SÚS – žádá o podněty a názory v oblasti výchovy dětí a mládeže, které by bylo možné
zakomponovat do nových stanov ČRS. Zajistí paní Šulcová.
2. Zápisy ze schůzí MS
Bez zvláštních problémů.
3. Odvolání členů RS
Předseda RS předkládá k odsouhlasení návrh na odvolání členů RS pro nečinnost.
Jmenovitě: Bastl Lukáš, Perkner Zdeněk, Pfeifer Radek, Trapani Daniel. Výbor
s návrhem souhlasí a bude postoupen na SÚS.
4. Různé
§

p. Bulant
– dne 17. 5. 2014 se zúčastní zasedání Hospodářského odboru SÚS.

§

p. Čurda
- informuje o zarybňování revírů
- byla provedena oprava nekvalitně provedené předchozí opravy na odtoku
z rybníka v Opárně

- na vozidle GAZ je nutné zajistit opravu řízení
- zúčastnil se prohlídky rybníka ve Vlastislavi. Rybník je vybagrovaný, má
opravené stavidlo, které není zajištěné, což by šlo zajistit. Nátok nevysychá
ani v letních měsících. Bylo by vhodné vstoupit do jednání s vlastníkem –
obcí Vlastislav a případně uzavřít nájemní vztah.
§

p. Palán
- informuje a zároveň zve na rybářské závody pořádané MS Litoměřice ve
dnech 24. – 25. 5. 2014. Díky sponzorům budou zajímavé ceny.

§

pí. Šulcová
– pro rybářské závody výborů MS a MO je potřeba nahlásit počty družstev
(max. 2 družstva za MS).
– pro rybářské kroužky je možné uvolnit 2 tis Kč na ceny na rybářské závody.
Finanční částka bude proplacena jen na základě předložených dokladů.
Bližší informace podá telefonicky - mob.: 602 178 002.
– po prázdninách uspořádá dětské rybářské závody naší MO.
– Informuje o setkání s Jakubem Vágnerem. Velmi povedené akce se
zúčastnilo cca 140 dětí.

§

p. Löwy
– dle dodaných informací z jednotlivých MS bude provedena aktualizace
webových stránek MO.

§

p. Šťástka
– 25 členů MS Doksany se zúčastnilo za nepříznivého počasí rybářských
závodů v Doksanech

§

p. Krpeš
- 17. 5. 2014 úspěšně složili zkoušky dva adepti na členy RS.

Příští schůze výboru MO se bude konat
mimořádně
v úterý dne 3. 6. 2014 od 17:00 hodin.
Zapsal: S. Kroupa.

