
 

ČRS Místní organizace Litoměřice 
Velká Mlýnská 2, 412 01 Litoměřice 

 

ZÁPIS + USNESENÍ 
z jednání výroční volební konference delegátů 

konané 11. 4. 2015 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. kontrola usnesení minulé konference 

4. zpráva o činnosti MO za rok 2014 

5. zpráva o hospodaření MO za rok 2014 

6. návrh rozpočtu na rok 2015 

7. zpráva dozorčí komise při MO 

8. doplňující volby do výboru MO 

9. předání ocenění a vyznamenání členům MO 

10. diskuse 

11. projednání a schválení usnesení konference 

12. 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 Vladimíra Krpeše. ¨ 
 

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: 64 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Ad 2.  

Dalším bodem jednání byla volba komisí. Do komisí byli zvoleni: 
 

Mandátová a volební komise –  předseda: Ing. Prokop Jan 

 členové: Dráb Josef, Divecký Petr 

 

Pro: 61 Proti: 0 Zdržel se: 3 
 

 

Návrhová komise –  předseda: Ing. Palán Ivan 

 členové: Groh Josef, Šťástka Václav  

 

Pro: 61 Proti: 0 Zdržel se: 3 

 

 

 



 

Ad. 3. 

Po volbě komisí Ing. Bulant vyzval Ing. Prokopa, aby přednesl zprávu o plnění usnesení z loňské 

konference, tedy za rok 2014. Zpráva o plnění usnesení je přílohou zápisu konference. 

 

Ad. 4.  
Poté následovala zpráva o činnosti naší MO za rok 2014. Přednesl ji předseda MO pan Petr Růžek.  

- informoval o složení výboru MO v roce 2014 

- informoval, že naše MO je zastoupena i ve vyšších orgánech ČRS a to Ing. Bulantem a 

panem Krpešem 

- informoval o vývoji členské základny k 31. 12. 2014  

- o záznamech o docházce  

- o celkových úlovcích našich členů 

- vytyčil úkoly MO na rok 2015 

- následně poděkování celému výboru MO, výborům místních skupin (dále jen MS), 

Zvláštní poděkování patří Ing. Löwymu a panu Kučerovi za pomoc v kanceláři. Dále 

poděkoval panu Holštajnovi a Pilařovi za pomoc při opravách úlovkových lístků. Na závěr 

své zprávy poděkoval všem rybářům, kteří se podíleli na všech činnostech naší MO. Všem 

členům popřál hodně zdraví, štěstí a pohodu ve chvílích strávených u vody a každému 

úlovky dle jejich představ. 

Zpráva je přílohou zápisu. 
 

Zprávu hospodáře MO přednesl Ing. Miroslav Bulant, který delegátům konference přednesl 

zprávu o celkovém zarybnění v uplynulém období. Mimo jiné zmínil i uzavření nové nájemní 

smlouvy na VD Třebušín uzavřenou mezi MO a Lesy ČR na období 5 let. Tedy do roku 2020. 

V loňském roce probíhala spolupráce s Povodím Ohře s.p. při údržbě malých vodních toků formou 

brigád. V Břehoryjích nadále pokračuje produkce násady plůdku kapra, kterému se zde evidentně 

daří. Vše nasvědčuje tomu, že bude dostatek kvalitní násady do našich rybochovných zařízení. 

Dále informoval o probíhajících opravách na konojedských rybnících. Seznámil přítomné i 

s vlastní produkcí MO kaprovitých i lososovitých ryb, kde se nám po delší době začíná snad také 

dařit. 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, zejména na výlovech a následném vysazovaní ryb a popřál jim mnoho 

zdraví, úspěchů a chuti do další práce pro naši organizaci. 

Zpráva je přílohou zápisu 
 

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. Výtěžnost ze sportovních revírů se v loňském roce 

výrazně zlepšila u pstruha duhového. Upozornil na nemalé škody na sportovních i chovných 

revírech od volavek a kormoránů. Poukazuje na lokální otravy ryb, kdy jsme vyrozuměni až po 

několika měsících od místních obyvatel. Naposledy v obci Milešov. Děkuje za velké nasazení 

členům odboru při výlovech, odlovech, vysazování a krmení, ale i dalším obětavým členům 

místních skupin. 

Zpráva je přílohou zápisu. 
 

Následně pan Vladimír Krpeš přednesl zprávu – vedoucího rybářské stráže, ve které také 

zhodnotil práci RS za uplynulé období. Činnost RS se za uplynulé období zlepšila v MS 

Litoměřice díky aktivitě vedoucího RS panu Čestmírovi Novákovi. Pochvaluje si spolupráci členů 

RS okolních MO a spolupráci PČR poříčního oddělení Brná. V letošním roce bude zahájena 

spolupráce při kontrolách s psovody PČR Územního odboru Litoměřice zejména v chatových 

oblastech. Věří, že to bude velkým přínosem. V letošním roce bude RS doplněna dvěma novými 

členy, kteří v tomto týdnu složili zkoušky. 

Zpráva je přílohou zápisu. 



 

 

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. Bohužel byl v loňském roce zaznamenán významný havarijní únik 

z ČOV Lovochemie. Zasažen byl mimopstruhový revír Labe 8. Celková škoda na uhynulých 

rybách byla vyčíslena na 60.000,- Kč. Lovochemie tuto částku uhradí na zarybnění ve splátkách 

po dobu 3 let a navíc byla s naší MO sepsána smlouva o spolupráci, kde se zavázala po dobu 5 let 

každý rok přispět částkou 10.000.- Kč na potřeby MS Lovosice. Na závěr všem čistotářům 

poděkoval za odvedenou práci, která se neustále zlepšuje a popřál jim mnoho úspěchů a chuti do 

dalších let. 

Zpráva je přílohou zápisu. 

 

Zprávu odboru LRÚ MO přednesl pan Zdeněk Novák, který zároveň přednesl i zprávu feeder 

týmu MO Litoměřice. Seznámil všechny přítomné s vynikajícími výsledky celého týmu, který se 

po celý rok pohyboval na předních příčkách. Díky odvedeným skvělým výsledkům byl 

nominován na MS v Holandsku. 

Zpráva je přílohou zápisu. 

 

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. Závody malých rybářů 

v LRU byly organizovány v Lovosicích, Bohušovicích nad Ohří a Úštěku (zde několikrát). 

Tradičně se konaly závody v Konojedech a na Barvíři v Úštěku. Mimo rybolovu i výuka ryb. řádu, 

poznávání ryb, úklidy kolem vody a účast na výlovu rybníka, což mělo u dětí velký úspěch. 

V závěru konstatuje, že se budeme muset více zaměřit na vedení kroužků a hledání způsobů, jak 

přilákat více dětí a více je zaujmout. Nakonec poděkoval všem lidem, co vedou, nebo pomáhají při 

práci s mládeží při MO. 

Zpráva je přílohou zápisu.  

 

Ad. 5.  
Následovala zpráva o hospodaření ČRS MO Litoměřice za rok 2014, kterou přednesl předseda 

Petr Růžek – seznámil přítomné s celkovým stavem hospodaření v roce 2014 - hospodářský 

výsledek za rok 2014 byl dobrý, protože proti schválenému rozpočtu minulou konferencí bylo 

dosaženo zisku ve výši 387.843,- Kč, Plánované náklady ve výši 1.555 tis. Kč byly ve skutečnosti 

čerpány ve výši 1.471.727,- Kč. Oproti tomu plánované výnosy ve výši 1 555 tis. Kč byly 

překročeny v celkové výši 1.859.571,- Kč.  

Na dosažení příznivého hospodářského výsledku mají hlavní podíl tržby zápisné, pracovní 

příspěvek členů MO a dotace od SÚS Ústí nad Labem za obhospodařování revírů sdružených ve 

společném hospodaření, 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. 2014, stav závazků k 31. 12. 2014. Celkově označil výsledek 

hospodaření MO za rok 2014 za velmi dobrý, ale přesto je nutné nadále prohlubovat hospodárnost 

ve všech činnostech. 

Zpráva o hospodaření MO za rok 2014 je přílohou zápisu konference. 

 

Ad. 6.  
Následně seznámil všechny přítomné předseda pan Petr Růžek s návrhem rozpočtu na rok 2015. 

 předpokládané celkové výdaje: 1.350 tis Kč 

 předpokládané celkové příjmy: 1.350 tis Kč 

Návrh rozpočtu na rok 2015 je vyrovnaný. 

Rozpočet na rok 2015 je přílohou konference. 

 



 

Ad. 7.  
Dalším bodem jednání konference byla zpráva dozorčí komise MO (dále jen DK) za rok 2014, 

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 2014. DK ve své zprávě 

konstatovala, že hospodaření ČRS MO Litoměřice bylo v roce 2014 dobré a doporučila delegátům 

konference schválit přednesenou zprávu o hospodaření MO za rok 2014. DK rovněž doporučila 

delegátům, aby navrhovaný a předložený rozpočet MO na rok 2015 byl schválen.  

K 31. 12. 2014 byla provedena inventarizace majetku MO – rozdíly nebyly zjištěny. Doporučeno 

odepsání materiálu v hodnotě 61.477,90 Kč. 

Zpráva DK MO je přílohou zápisu konference.   

 

Ing. Bulant vyzval předsedu mandátové a volební komise Ing. Prokopa, aby zhodnotil účast 

delegátů na dnešní konferenci. 

Ze zprávy mandátové a volební komise vyplynulo: 

Pozvaných delegátů:  80 

Z toho přítomno: 64 

Nepřítomno:     16 

Z toho omluveno:   6 

Neomluveno:     10 

 

Ze zprávy mandátové komise vyplývá, že konference je usnášeníschopná. 

 

Ad. 8. 

Z důvodu hlasovací příslušnosti předsedů MS je nutné jejich zvolení do výboru MO. Poté 

následovalo hlasování o odsouhlasení volby aklamací - všech navržených najednou. 

 

Pro: 64 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Návrh byl přijat. 

 

Po představení jednotlivých kandidátů nebyl přednesen žádný návrh na jiného kandidáta. 

Bylo hlasováno najednou o všech navržených kandidátech: 

 Ing. Ivan Palán   – předseda MS Litoměřice 

 Ing. Jaroslav Antuš   – předseda MS Bohušovice nad Ohří 

 pan Jakub Matoušek  – předseda MS Lovosice 

 pan František Vajgl  – předseda MS Úštěk 

 pan Václav Šťástka  – předseda MS Doksany 

 

Pro: 64 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Všichni kandidáti byli zvoleni. 

 

Ad. 9.   
Poté následovalo předání vyznamenání členům ČRS na návrh MO. Ocenění předával, předseda 

MO pan Petr Růžek a zástupce SÚS pan Vladimír Krpeš.  

Jmenný seznam a druh ocenění je přílohou zápisu konference.  

 

Ad. 10.  
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.  



 

 Pan Miroslav Čurda MS Litoměřice 

  

Navrhuje SÚS požádat o prodloužení délky dosavadního chovného úseku a zkrácení úseku 

lovného na úštěckém potoce číslo revíru 443 3056 v úseku od obce Dubičná až k silnici 1. třídy 

Úštěk – Česká Lípa. Konference o návrhu hlasovala: 

 

Pro: 64 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

  Ing. Radek Löwy MS Litoměřice 

 

Navrhuje úpravu brigádní povinnosti na a od roku 2016 takto: 

 dospělí od 18-ti do 63 let (včetně): 10 hodin na mimopstruhovou povolenku a 10 hod. na 

pstruhovou povolenku, nebo finanční náhrada 1 hod = 80,- Kč  

 částečně inv. důchodci a mládež od 16-ti do 18-ti let (včetně): 5 hodin nebo finanční 

náhrada 1 hod = 80,- Kč  

 mladiství do 16-let (včetně), ženy, důchodci nad 63 let, plně invalidní důchodci a držitelé 

průkazky ZTP a ZTP/P: bez brigádní povinnosti.  

Po přednesení návrhu bylo provedeno hlasování: 

 

  Pro:  59 Proti: 0 Zdržel se: 5 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

 pan Radek Kalina MS Bohušovice nad Ohří 

 

Navrhuje pro členy MO možnost vydání časové povolenky na určité období na revíry 

spravované SÚS popř. jen MO ČRS LTM.  

Proběhlo hlasování k návrhu:  

 

Pro:  55 Proti: 0 Zdržel se: 9 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

Ad. 11.  
Po zakončení diskuse vyzval pan Ing. Bulant předsedu návrhové komise Ing. Palána, aby přednesl 

a naformuloval k projednání navrhované usnesení dnešní konference.  

Konference bere na vědomí: 

- Zprávu dozorčí komise MO ČRS Litoměřice za rok 2014  

Konference schvaluje:  

1) Zprávy o činnosti MO ČRS Litoměřice za rok 2014 přednesené předsedou MO p. Růžkem 

a dalšími funkcionáři MO.  

2) Zprávu o plnění usnesení konference delegátů z r. 2014.  

3) Zprávu o hospodaření MO ČRS Litoměřice za rok 2014 a účetní závěrku za rok 2014.  

4) Rozpočet MO ČRS Litoměřice na rok 2015.  

5) Vyznamenání členů MO (jmenný seznam vyznamenaných je přílohou zápisu).  



 

6) Stanovení brigádní povinnosti na a od roku 2016 takto:  

a) Dospělí od 18-ti do 63 let (včetně)  

- 10 hod. na mimopstruh. povolenku  

- 10 hod. na pstruhovou povolenku  

nebo finanční náhrada: 1 hod. = 80,- Kč  

b) Částečně invalidní důchodci, mládež od 16-ti do 18-ti let (včetně)  

- 5 hod. na mimopstruh. povolenku  

- 5 hod. na pstruhovou povolenku  

nebo finanční náhrada: 1 hod. = 80 Kč  

c) mladiství do 16-ti let (včetně), ženy, důchodci nad 63 let, plně invalidní důchodci, 

držitelé průkazky ZTP nebo ZTP/P:  

Bez brigádní povinnosti  

 

Konference volí do výboru MO ČRS Litoměřice: 

- Ing. IVANA PALÁNA  

- Ing. JAROSLAVA ANTUŠE  

- JAKUBA MATOUŠKA  

- FRANTIŠKA VAJGLA  

- VÁCLAVA ŠŤÁSTKU  

 

Konference ukládá výboru MO ČRS LTM:  

Zajistit splnění všech úkolů, které vyplynuly z jednání konference a z diskuse a seznámit s jejich 

plněním členskou základnu prostřednictvím místních skupin.  

Jmenovitě: 

 Zajistit řádnou údržbu všech rybochovných zařízení v majetku nebo pronájmu MO ČRS 

Litoměřice.  

 Zajistit hospodárnost ve všech oblastech činnosti MO ČRS Litoměřice a to především 

zkvalitněním systému řízení a prohloubením kontroly s cílem zajistit co nejlepší 

hospodářský výsledek.  

 Prostřednictvím RS zajistit co nejlepší ochranu revírů a chovných zařízení.  

 Zajistit výrobu ryb k vysazení do P a MP revírů v druzích, kusech a váze, ke kterým jsme 

se zavázali při hospodářských prověrkách v r. 2014.  

 Pokračovat ve vybavování RS a v průběžném doplňování výbavy odboru čistoty vod.  

 Zkvalitňovat práci s rybářskou mládeží a vytvářet podmínky pro její činnost.  

 Získat pro práci ve výboru MO ČRS Litoměřice nové mladší členy a zajistit jejich 

odbornou přípravu aby mohli převzít řídící funkce v naší MO ČRS Litoměřice.  

 Jednat o odkoupení pozemku pod chatou v Nových Dvorech od s.p. Lesy ČR.  

 Podat žádost na SÚS Ústí nad Labem na úpravu sportovního pstruhového revíru – Úštěcký 

potok, č.r. 443 3056 v úseku od obce Dubičná až k silnici 1. třídy Úštěk – Česká Lípa.  

 Podat podnět na SÚS Ústí nad Labem k možnosti zavedení časových povolenek na revíry 

spravované SÚS popř. jen MO ČRS LTM.  

Po přečtení navrhovaného usnesení pan Ing. Palán vyzval a požádal delegáty o případné změny 

nebo doplnění navrhovaného usnesení. Jelikož nikdo další nenavrhl změnu nebo doplnění 

usnesení, bylo přikročeno k jeho schválení.  

Hlasováním bylo usnesení schváleno takto: 

  

Pro:  64 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Usnesení z Konference ČRS MO Litoměřice bylo přijato 

 



 

 

Schválené usnesení je přílohou tohoto zápisu 

 

Ad. 12. 

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 11. 4. 2015          Zapsal: Bc. Stanislav Kroupa 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Růžek Bc. Stanislav Kroupa 

předseda ČRS MO Litoměřice jednatel ČRS MO Litoměřice 


