
Zápis 
z výborové schůze Českého rybářského svazu 

místní organizace v Litoměřicích konané 3. 11. 2014 
 
Přítomni :    dle přiložené prezenční listiny    
 
Program:  1. Pošta 
  2. Zápisy ze schůzí MS 
  3. Obsazenost chaty v Doksanech na rok 2015 
  4. Různé 
 
 
1. Pošta 
 

- Lovochemie, a.s. – Smlouva o spolupráci – v rámci činnosti organizace (MO Litoměřice) 
na toku řeky Labe v prostoru plavebního kanálu Lovosice, který spadá pod působnost 
organizace, a kde ústí čistička odpadních vod Lovochemie, která se zavázala po dobu 5 let 
přispívat částku 10.000,- Kč ročně na činnost organizace. 

 
- SÚS – Prověrka plnění výrobních úkolů a hospodářských plánů za rok 2014 a sjednání 

výrobních úkolů na rok 2015 se uskuteční 3. 12. 2014 od 12,00 hodin v RD. Účast všech 
zainteresovaných nutná. 

 
 
2. Zápisy ze schůzí MS 
 
MS Litoměřice 

- 21. 2. 2015 se bude konat rybářský ples 
- navrhují udělení čestného uznání SÚS panu Turčínovi – výbor MO souhlasí. 

 
3.  Obsazenost chaty v Doksanech na rok 2015 
 
Na základě závazných objednávek byl zpracován seznam obsazenosti chaty v    Doksanech 
na rok 2015. V období od 16. 5. 2015 do 10. 10. 2015 je chata plně obsazená. 
 
4. Různé 
 
§ p. Růžek 

– do příští schůze dodají zástupci MS seznamy pro vydání povolenek 
zdarma. Vzhledem k rozhodnutí SÚS o snížení počtu povolenek o 15 kusů 
budou vydány pro MS maximálně 3 povolenky zdarma. 

– do 5. 12. 2014 odevzdají zástupci MS výkazy cestovních náhrad (cesťáky) 
členů RS. Cena pro tento rok je 5,50 Kč za kilometr. 

§ p. Bulant 
– do příští schůze požaduje od MS výkazy čistotářů. 

§ p. Čurda 
– informuje o výlovech a zarybnění. 

§ p. Löwy 
– do konce týdne zaslat na e-mail: radek.lowy@gmail.com požadavky na opravy 

údajů na webu MO, případně zveřejnění různých informací na našem webu. 
§ p. Šťástka 

– navrhuje udělení odznaku za dlouholeté členství panu Josefu Uherovi – výbor 
MO souhlasí. 

 
Zapsal: S. Kroupa. 
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