Zápis
z výborové schůze Českého rybářského svazu
místní organizace v Litoměřicích konané 7. 4. 2015
Přítomni :

dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Pošta
2. Konference
3. Různé

1. Pošta
- SÚS – Informace k termínu převedení členů do nečlenů. Členové ČRS, kteří do 30. 4.
daného roku nezaplatí členský příspěvek budou v informačním systému Lipan vyřazeni
z evidence k 30. 4. daného roku.
- SÚS – Komplexní rozbor hospodaření za rok 2014.
2. Konference
Předseda seznámil s výsledky hospodaření za rok 2014. Zároveň seznámil přítomné
s plněním rozpočtu za minulý rok a s plánem rozpočtu na rok 2015. Upozornil na úbytek
členů MO kdy oproti roku 2013, kdy členská základna byla 2530 členů, v loňském roce již
2469 členů. Tyto body budou mimo jiné v programu konference.
Výbor odsouhlasil složení komisí:


Návrhová –

Ivan Palán
Václav Šťástka
Josef Groh

předseda
člen
člen



Mandátová a volební -

Jan Prokop
Josef Dráb
Petr Divecký

předseda
člen
člen

3. Různé


p. Bulant
– cena brašny čistotářů se v současnosti pohybuje od 2.000,- Kč. Nabádá
k rozumnému používání současných souprav. Požadavky na doplnění
jednotlivých komponentů současných souprav předat na MO.



p. Groh
– informuje o výlovu rybníka Břehoryje. Produkce byla odkoupena SÚS.



p. Prokop
– navrhuje větší prezentaci rybářské problematiky
problematika poškozování ryb kormorány apod.
p. Novák



v médiích

např.

– upozorňuje předsedu MS Lovosice, že mentálně postižení, kteří věkově
nespadají do kategorie dětí a mládeže nemohou být uváděni jako děti a
mládež.
– žádá o včasné informování konání zkoušek nových členů – dětí. Připraví
jednotný formulář pro evidenci dětí a rozešle na MS.


p. Šťástka
– oznamuje změnu na pozici čistotáře MS Doksany. Novým čistotářem je
Václav Šeba.



p. Krpeš
– informuje, že dnes probíhají zkoušky nových členů RS. Za MO byli
nominováni dva členové, kteří pokud úspěšně absolvují, rozšíří základnu RS
v MS Lovosice a Bohušovice n/O.
– byla vydaná nová metodika pro vydání povolenky členům RS.
– žádá předsedu MS Lovosice, aby upozornil pana Buška na nesplnění úkolu
ohledně ukončení výkonu RS tří členů při MS Lovosice. Zároveň požaduje
nominaci tří nových členů.

Zapsal: S. Kroupa.

