ČRS Místní organizace Litoměřice
Velká Mlýnská 2, 412 01 Litoměřice

ZÁPIS
z jednání výroční volební konference delegátů
konané 5. 4. 2014 od 9.00 hod v restauraci LUNA v Litoměřicích
Program:
1. zahájení a schválení programu konference
2. volba komisí – mandátové a volební a návrhové
3. zdravice hosta
4. kontrola usnesení minulé konference
5. zpráva o činnosti MO za rok 2013
6. zpráva o hospodaření MO za rok 2013
7. návrh rozpočtu na rok 2014
8. zpráva dozorčí komise při MO
9. volby do výboru MO
10. volby do dozorčí komise MO
11. předání ocenění a vyznamenání členům MO
12. přestávka – oběd
13. oznámení jména nového předsedy MO a předsedy DK
14. schválení delegátů na konferenci SÚS a Sněm ČRS
15. diskuse
16. projednání a schválení usnesení konference
17. závěr konference
Prezentace delegátů probíhala od 8.30 hod.
Ad 1.
Jednání konference zahájil v 9.00 hodin Ing. Miroslav Bulant – hospodář místní organizace (dále
jen MO) a vedoucí odboru čistoty vod MO, který byl pověřen výborem MO, aby řídil konferenci.
V úvodu přivítal zvolené delegáty ze všech MS naší MO, současný výbor MO, členy výborů MS,
zástupce Severočeského územního svazu pana Ing. Tomáše Kavu. Současně omluvil předsedu MO
pana Petra Růžka, který se nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů. Všechny příspěvky předsedy
přednese sám osobně.
Účastníci konference nejdříve minutou ticha uctili památku zesnulých kamarádů a přátel, kteří svojí
životní pouť zakončili a opustili naše řady v období od minulé konference.
Poté Ing. Bulant vyzval delegáty konference, mají-li nějaké návrhy na změnu nebo doplnění
programu konference, nechť tyto připomínky přednesou. Žádný pozměňovací návrh nebyl vznesen.
Následovalo hlasování, ve kterém byl navržený program schválen.
Pro: 71
Proti:
0
Zdržel se:
0
Ad 2.
Dalším bodem jednání byla volba komisí. Do komisí byli zvoleni:
Mandátová a volební komise –
Pro:

68

Návrhová komise –
Pro:

68

předseda: Ing. Palán Ivan
členové: Šťástka Václav, Vajgl František
Proti:
0
Zdržel se:

3

předseda: Ing. Prokop Jan
členové: Groh Josef, Dráb Josef
Proti:
0

3

Zdržel se:

Ad. 3.
Zástupce Severočeského územního svazu Ing. Kava pozdravil všechny přítomné, poděkoval za
přivítání a přihlásil se do diskuse.
Ad. 4.
Po volbě komisí Ing. Bulant vyzval Ing. Prokopa, aby přednesl zprávu o plnění usnesení z loňské
konference, tedy za rok 2013. Zpráva o plnění usnesení je přílohou zápisu konference.
Ad. 5.
Poté následovala zpráva o činnosti naší MO za rok 2013 a celé uplynulé volební období od roku
2010. Přednesl ji Ing. Miroslav Bulant ve spolupráci s dalšími odpovědnými funkcionáři naší MO.
Jednotlivé zprávy jsou přílohou zápisu.
Dále Ing. Bulant:
- informoval o složení výboru MO v roce 2013
- informoval o vývoji členské základny k 31. 12. 2013
- o záznamech o docházce
- o celkových úlovcích našich členů
- vytyčil úkoly MO na rok 2014
- následně poděkování celému výboru MO, výborům místních skupin (dále jen MS), členům
pstruhařského a hospodářského odboru, členům RS a předsedovi panu Růžkovi za
odvedenou práci v uplynulém roce.
Zprávu o hospodaření MO přednesl hospodář MO Ing. Miroslav Bulant, který delegátům
konference přednesl zprávu o celkovém zarybnění v uplynulém období. Mimo jiné zmínil i nové
rybochovné zařízení v Břehoryjích, nový sportovní revír v Sulejovicích a mimořádné slovení revírů
Konojedy 2 a 3 z důvodů plánovaných oprav na revíru Konojedy 2. Seznámil přítomné i s vlastní
produkcí MO kaprovitých i lososovitých ryb a s jejich vývojem od roku 2007. Dále pak delegáty
seznámil s přehledem násad do mimopstruhových a pstruhových revírů naší MO v roce 2013.
Plnění zarybňovacího plánu se u stěžejních druhů ryb, podařilo udržet na velmi dobré úrovni.
Závěrem poděkoval všem zúčastněným členům, kteří se podíleli v minulém roce na zmiňovaných
činnostech, ať už likvidaci povodňových škod, tak zejména na výlovech a následném vysazovaní
ryb a popřál jim mnoho zdraví, úspěchů a chuti do další práce pro naši organizaci.
Následovala zpráva pana Miroslava Čurdy – vedoucího pstruhařského odboru.
Všechny přítomné seznámil s vysazováním a odlovem pstruha obecného a pstruha duhového do
revírů MO. Do revírů byl vysazen lipan podhorní. Zarybňovací plán byl splněn. Vysazováno do
potoků – Milešovského, Lučního a Úštěckého. Zmínil velké škody na revírech od volavek a
kormoránů. Na Habřinském potoku byla zjištěna vydra. Poukazuje na velké nasazení členů odboru
při výlovech, odlovech, vysazování a krmení, ale také při likvidaci povodňových škod a výlovech
povodňových lagun. Poděkování patří všem členům PO.
Následně pan Vladimír Krpeš přednesl zprávu – vedoucího rybářské stráže, ve které také zhodnotil
práci RS za uplynulé období, upozornil na neaktivní členy RS, kteří nepracují dle ustanovení RS a
budou nahrazeni novými členy. Poděkoval konkrétním členům za odvedenou práci. Dále
informoval delegáty o výsledcích zavedení nového modelu tzv. týdenních služeb, se statistikou
činnosti RS. Zmínil se i o spolupráci s Poříčním oddělením Policie ČR Brná a RS MO Ústí n/L při
prováděných kontrolách, které chce v letošním roce ještě rozšířit. Poděkoval všem členům RS, kteří
se podílejí i na ostatních činnostech v rámci ČRS. Nutno doplnit po 2 členech do RS Lovosice a
Doksany. Zvláštní poděkování nejaktivnějším členům RS – panu Součkovi, Puklovi a Turčínovi.
Poté přednesl zprávu za odbor čistoty vod Ing. Miroslav Bulant, ve které se delegáti dozvěděli o
práci čistotářů vod na našich revírech i chovných zařízeních – statistika kontrol, výsledky a
preferovaná místa odběrů.

Zprávu odboru LRÚ MO přednesl za vedoucí odboru LRÚ MO paní Ivanu Šulcovou pan Zdeněk
Novák vedoucí odboru mládeže, který zároveň přednesl i zprávu feeder týmu MO Litoměřice.
Družstvo LRU obsadilo v krajském přeboru 1. místo a postoupilo do 2. ligy LRU, Bohuslav Sita byl
3. v celkovém pořadí krajského přeboru, Petr Šplíchal ml. byl v celorepublikovém žebříčku LRU
kat. U23 na 3. místě, na mezinárodním mistrovství ČR v LRU mužů obsadil 8. místo. Družstvo
FEEDER obsadilo v 1. lize feeder 15. místo a jeho nejúspěšnější člen – Zdeněk Novák obsadil
v celkovém pořadí 1. ligy feeder 17. místo.
Následovala zpráva pana Zdeňka Nováka vedoucího odboru mládeže. Pan Novák konstatoval, že
bohužel členská mládežnická základna neustále mírně klesá, zájem o krásný koníček, jako je
rybaření směřuje bohužel do ústraní před ostatními aktivitami mládeže. Dalším podstatným
problémem je sehnat vhodného a schopného vedoucího kroužku v Doksanech, kde se dlouhodobě
nedaří tento problém vyřešit. Závody malých rybářů v LRU byly organizovány v Lovosicích,
Bohušovicích nad Ohří a Úštěku (zde několikrát). Mimo rybolovu i výuka ryb. řádu, poznávání ryb,
úklidy kolem vody a účast na výlovu rybníka. Velký úspěch měla beseda s J. Vágnerem v Ústí n/L
(přes 30 dětí z naší MO).
Ve své zprávě uvádí, že dle zjištění nemá SÚS moc velký zájem o zajišťování propagačních
materiálů pro děti. Zástupce SÚS žádá o doložení zprávy a celou záležitost prověří.
Všechny přednesené zprávy jsou přílohami zápisu konference.
Na závěr pozval na další setkání s Jakubem Vágnerem organizované p. Šulcovou, které se koná 10.
4. 2014 od 17:00 hod. v Lovoši v Lovosicích.
Ad. 6.
Následovala zpráva o hospodaření ČRS MO Litoměřice za rok 2013, kterou také za nemocného
předsedu přednesl Ing. Bulant – seznámil přítomné s celkovým stavem hospodaření v roce 2013 hospodářský výsledek za rok 2013 byl velmi dobrý, protože proti schválenému rozpočtu minulou
konferencí bylo dosaženo zisku ve výši 1.179.400,- Kč, Plánované náklady ve výši 1.571 tis. Kč
byly ve skutečnosti čerpány ve výši 1.486.650,- Kč. Oproti tomu plánované výnosy ve výši 1 570
tis. Kč byly překročeny v celkové výši 2.666.048,- Kč.
Na dosažení příznivého hospodářského výsledku mají hlavní podíl tržby za vyrobené násadové
ryby, zápisné, pracovní příspěvek členů MO, dotace od SÚS Ústí nad Labem za obhospodařování
revírů sdružených ve společném hospodaření a náhrad od pojišťovny, ale především snaha o
maximální hospodárnost ve většině nákladových položek. Docílený zisk bude v souladu s platnými
předpisy zaúčtován ve prospěch fondu oprav a fondu revírů.
Zmínil stav majetku MO k 31. 12. 2013, stav závazků k 31. 12. 2013 a vývoj hospodaření
v jednotlivých letech uplynulého volebního období (2010 – 2013).
Zpráva o hospodaření MO za rok 2013 je přílohou zápisu konference.
Ad. 7.
Dále přednesl pan Ing. Bulant delegátům konference návrh rozpočtu naší MO na rok 2014.
Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný.
Náklady a výnosy jsou ve výši 1 555 000,- Kč.
Návrh rozpočtu je přílohou zápisu konference.
Ad. 8.
Dalším bodem jednání konference byla zpráva dozorčí komise MO (dále jen DK) za rok 2013,
kterou přednesl Ing. Jan Prokop. Ve své zprávě seznámil pan Ing. Prokop delegáty výroční
konference o činnosti DK, s kontrolami DK, které provedla v roce 2013. DK ve své zprávě
konstatovala, že hospodaření ČRS MO Litoměřice bylo v roce 2013 dobré a doporučila delegátům
konference schválit přednesenou zprávu o hospodaření MO za rok 2013. DK rovněž doporučila
delegátům, aby navrhovaný a předložený rozpočet MO na rok 2014 byl schválen.

K 31. 12. 2013 byla provedena inventarizace majetku MO – rozdíly nebyly zjištěny. Doporučeno
odepsání materiálu v hodnotě 36.568,- Kč.
Zpráva DK MO je přílohou zápisu konference.
Ing. Bulant vyzval předsedu mandátové a volební komise Ing. Palána, aby zhodnotil účast delegátů
na dnešní konferenci.
Ze zprávy mandátové a volební komise vyplynulo:
Pozvaných delegátů:
88
Z toho přítomno:
71
Nepřítomno:
17
Z toho omluveno:
4
Neomluveno:
13
Ze zprávy mandátové komise vyplývá, že konference je usnášeníschopná.
Ad. 9.
Nejprve proběhlo představení jednotlivých kandidátů do výboru MO. Poté následovalo hlasování o
odsouhlasení volby aklamací po jménech.
Pro:
71
Proti:
0
Zdržel se:
0
Návrh byl přijat.
Po představení jednotlivých kandidátů nebyl přednesen žádný návrh na dalšího kandidáta.
Jmenovitě bylo hlasováno o navržených kandidátech:
· Ing. Miroslav Bulant
Pro: 70

Proti:

0

Zdržel se: 1

· pan Miroslav Čurda
Pro: 70

Proti:

0

Zdržel se: 1

· pan Josef Groh
Pro: 69

Proti:

0

Zdržel se: 2

· Bc. Stanislav Kroupa
Pro: 70

Proti:

0

Zdržel se: 1

· pan Vladimír Krpeš
Pro: 69

Proti:

0

Zdržel se: 2

· Ing. Radek Löwy
Pro: 70

Proti:

0

Zdržel se: 1

· pan Zdeněk Novák
Pro: 70

Proti:

0

Zdržel se: 1

· pan Petr Růžek
Pro: 70

Proti:

0

Zdržel se: 1

· paní Ivana Šulcová
Pro: 70

Proti:
0
Všichni kandidáti byli zvoleni.

Zdržel se: 1

Ad. 10.
Následovala volba členů Dozorčí komise. Po představení jednotlivých kandidátů nebyl přednesen
žádný návrh na dalšího kandidáta.
Jmenovitě bylo hlasováno o navržených kandidátech:
· pan Petr Divecký
Pro: 70

Proti:

0

Zdržel se: 1

· pan Josef Dráb
Pro: 70

Proti:

0

Zdržel se: 1

· pan Bohumil Kovrzek
Pro: 70

Proti:

0

Zdržel se: 1

· pan Josef Matička
Pro: 70

Proti:

0

Zdržel se: 1

· Ing. Jan Prokop
Pro: 70

Proti:

0

Zdržel se: 1

Navržení kandidáti byli zvoleni.
Ad. 11.
Poté následovalo předání vyznamenání členům ČRS na návrh MO. Ocenění předával, jednatel MO
pan Bc. Stanislav Kroupa a zástupce SÚS pan Ing. Tomáš Kava a vedoucí pstruhařského odboru
MO pan Miroslav Čurda. Jmenný seznam a druh ocenění je přílohou zápisu konference.
Ad. 12.
Byla vyhlášena přestávka a Ing. Bulant všem popřál dobrou chuť. Následoval oběd.
Ad. 13.
Po obědě oznámil Ing. Bulant, že nově zvolení členové výboru jednomyslně zvolili nového
předsedu, kterým se stal pan Petr Růžek.
Novým předsedou Dozorčí komise se stal pan Ing. Jan Prokop po jednomyslném rozhodnutí nových
členů dozorčí komise.
Ad. 14.
Následovala volba delegátů na konferenci SÚS, jmenovitě byli navržení pan Petr Růžek a Vladimír
Krpeš. Jako náhradníci byli navrženi Ing. Radek Löwy, Václav Šťástka a Jakub Matoušek. Na
Sněm ČRS byl navržen předseda pan Petr Růžek. Následně proběhlo hlasování o navržených
delegátech a jejich náhradnících:
Pro: 70
Proti:
0
Zdržel se: 1
Navržení delegáti i náhradníci byli schváleni.
Ad. 15.
Dalším bodem programu byla diskuse. Ing. Bulant požádal všechny diskutující, aby se v úvodu
svého příspěvku nejdříve představili, uvedli svojí místní skupinu a stručně charakterizovali téma
svého diskusního příspěvku. Písemné dotazy a interpelace byly po vystoupení jednotlivých delegátů
předány předsednictvu konference. Na diskusní příspěvky odpovídali jednotliví funkcionáři MO dle
odbornosti.

v ing Tomáš Kava ze SÚS informoval:
- rybářský řád je téměř beze změn. V rámci SÚS jsou změny pouze ve Šluknovském
výběžku
- Konojedské rybníky – zajištěna nájemní smlouva s Agenturou ochrany přírody a krajiny.
Vyzývá k dodržování úprav – změny v zarybnění, vymezení rybolovu (na webových
stránkách)
- na Ohři mezi Žatcem a Libočany zřízen úsek „chyť a pusť“
- zarybnění revírů SÚS
- problematika plašení a odstřelu kormorána. Plošná regulace populace není v současné
době možná
- vznikly nové rybářské revíry v Sulejovicích a staronový revír Chlumec 2 „Nový rybník“
- o nestabilitě břehů na nádrži Chabařovice. Jako ryb. revír by mohl být asi od roku 2016
- vysazování plůdku lososa do Libockého potoka u Loun, o ulovení lososa v Terezíně a
zajišťování prostupnosti do Kamenice
- navýšení ceny povolenky o 50,- Kč z důvodu snížení počtu prodaných povolenek a
snížení počtu členů. Z uvedených důvodů došlo ke snížení příjmů SÚS cca o 3 mil. Kč a
3 mil. Kč z celosvazových povolenek. V dalších letech se bude pokračovat v navyšování
ceny povolenky
- probíhá vyhodnocení 24 hodinovému rybolovu na Nechranicích. Současně se žádá o
povolení výjimky pro rok 2014 - 2015
- od 1. 1. 2014 není ČRS podle nového Občanského zákoníku občanským sdružením, ale
zapsaným spolkem
Na závěr popřál hodně zdarů a úspěchů novému výboru a všem členům ČRS. Poděkoval za
pozornost.
v

Ing. Radek Löwy MS Litoměřice
1.) Navrhuje od roku 2015 úpravu brigádní povinnosti pro mládež (15 – 18 let) v ČRS
MO Litoměřice takto:
a) Mládež do 16-ti let
bez brigádní povinnosti
b) Mládež do 18-ti let
brigádní povinnost 5 hod. nebo finanční náhrada ve
výši 400,- Kč
Po přednesení návrhu bylo provedeno hlasování:
Pro: 67
Proti: 4
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
2.) Navrhuje rozšíření výboru ČRS MO Litoměřice o předsedy jednotlivých místních
skupin MO z důvodu možnosti hlasování předsedů místních skupin na jednáních výboru
ČRS MO Litoměřice. Po přednesení návrhu bylo provedeno hlasování:
Pro: 71
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl přijat.
3.) Poděkoval bývalým předsedům místních skupin za vykonanou práci – jmenovitě panu
Ladislavu Tesařovi (MS Litoměřice), panu Zdeňku Hozákovi (MS Bohušovice) a panu
Stanislavu Rožcovi (MS Lovosice).

Ad. 16.
Po zakončení diskuse vyzval pan Ing. Bulant předsedu návrhové komise Ing. Prokopa, aby přednesl
a naformuloval k projednání navrhované usnesení dnešní konference.
Po předčtení navrhovaného usnesení pan Ing. Prokop vyzval a požádal delegáty o případné změny
nebo doplnění navrhovaného usnesení.

Na návrh pana Vladimíra Krpeše bylo do usnesení doplněno - Konference ukládá výboru MO
ČRS LTM opakovaně vyzvat SÚS o ochranu populace ryb:
• Zvýšení nejmenší lovné míry u štiky obecné v revírech MO LTM na 60 cm
• Ustanovení nejmenší lovné míry okouna říčního na 20 cm na vyjmenovaných revírech
• Omezení počtu úlovků na 1 MP povolenku na 60 ks vyjmenovaných druhů ryb: kapr
obecný, bolen dravý, candát obecný, štika obecná, sumec velký
Jelikož nikdo další nenavrhl změnu nebo doplnění usnesení, bylo přikročeno k jeho schválení.
Hlasováním bylo usnesení schváleno takto:
Pro: 71
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení z Konference ČRS MO Litoměřice bylo přijato
Schválené usnesení je přílohou tohoto zápisu
Ad. 17.
Pan Ing. Miroslav Bulant poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci konference
delegátů ČRS MO Litoměřice. Dále poděkoval všem, kteří se svojí prací aktivně podíleli na plnění
úkolů a rozvoji naší MO. Popřál všem členům MO dobré zdraví, štěstí, klid, pohodu a hodně
hezkých chvil strávených u vody.
Petrův zdar!

V Litoměřicích dne 5. 4. 2014
Zapsal: Bc. Stanislav Kroupa

Petr Růžek
předseda ČRS MO Litoměřice

Bc. Stanislav Kroupa
jednatel ČRS MO Litoměřice

