ČRS Místní organizace Litoměřice
Velká Mlýnská 2, 412 01 Litoměřice

ZÁPIS
z jednání výroční konference delegátů
konané 1. 4. 2017 od 9:00 hod v restauraci LUNA v Litoměřicích
Program:
1. zahájení a schválení programu konference
2. volba komisí – mandátové, návrhové a volební
3. kontrola usnesení minulé konference
4. zpráva o činnosti MO za rok 2016
5. zpráva o hospodaření MO za rok 2016
6. návrh rozpočtu na rok 2017
7. zpráva dozorčí komise při MO
8. kooptace do výboru MO
9. volba delegátů na konferenci SÚS
10. volba delegátů na Sněm ČRS
11. předání ocenění a vyznamenání členům MO
12. diskuse
13. projednání a schválení usnesení konference
14. závěr konference
Prezentace delegátů probíhala od 8:30 hod. v předsálí jednací místnosti
Ad 1.
Jednání konference zahájil v 9:10 hod pan Vladimír Krpeš – člen výboru MO a vedoucí RS 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 a delegáta ÚS p. 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 pan Krpeš vyzval delegáty konference, jestli mají-li nějaké návrhy na změnu nebo doplnění
programu konference, nechť tyto připomínky přednesou. Žádný pozměňovací návrh nebyl.
Následovalo hlasování, ve kterém byl navržený program schválen.
Pro: 67

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 2.
Dalším bodem jednání byla volba komisí. Do komisí byl zvoleni:
Mandátová a volební komise
předseda: Prokop Jan
členové: Čurda Miroslav, Dráb Josef
Pro: 64
Návrhová komise
Pro: 64

Proti: 0

Zdržel se: 3

předseda: Palán Ivan
členové: Groh Josef, Šťástka Václav
Proti: 0

Zdržel se: 3

Ad. 3.
Pan Krpeš vyzval předsedu DK pana Jana Prokopa, aby přednesl zprávu o plnění usnesení
z loňské konference, tedy za rok 2016. Zpráva o plnění usnesení je přílohou zápisu konference.
Ad. 4
Poté následovala zpráva o činnosti naší MO za uplynulé období a přednesl ji pan Miroslav Bulant
předseda MO ČRS LTM ve spolupráci s dalšími odpovědnými funkcionáři naší MO.
Zprávy jsou přílohou zápisu.
Předseda MO p. Miroslav Bulant:
- podání informace o složení výboru MO v 2016 a o změnách v jeho obsazení,
- informace o členské základně k 31. 12. 2016,
- informace o úlovcích našich členů v roce 2016,
- informace o stanovení úkolů MO na rok 2017
- poděkování aktivním členům a bývalému předsedovi MO p. Petru Růžkovi
Předseda MO p. Miroslav Bulant – informace o:
- hospodářské činnosti MO
- produkci výlovů
- zarybnění revírů v roce 2016
Vedoucí pstruhového odboru p. Miroslav Čurda:
- Informace o činnosti odboru v roce 2016
Vedoucí Rybářské stráže MO p. Vladimír Krpeš:
- Informace o činnosti RS v roce 2016 (zhodnocení práce RS za uplynulé období,
upozornil na neaktivní členy RS, kteří nepracují dle ustanovení RS )
Vedoucí Odboru čistoty vod p. Miroslav Bulant
- Informace o činnosti OČV v roce 2016
Vedoucí LRU Feeder p. Zdeněk Novák
- Informace o závodní činnost Feeder teamu v roce 2016
Vedoucí mládeže p. Zdeněk Novák
- Informace o činnost rybářských kroužků v roce 2016
Ad. 5.
Předseda MO p. Miroslav Bulant:
- Zpráva o hospodaření MO v roce 2016 (náklady, výnosy, majetek, pohledávky, závazky
za rok 2016)
Ve své zprávě o hospodaření MO shrnul následující:
HV za rok 2016 byl velmi dobrý, protože proti schválenému rozpočtu minulou
konferencí bylo dosaženo zisku ve výši 159.623,- Kč
Plánované náklady ve výši 1 350 000,- Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši
1 585 809 Kč. Oproti tomu plánované výnosy ve výši 1 350 000 Kč byly překročeny
v celkové výši 1 745 432 Kč.
Na dosažení příznivého HV mají hlavní podíl tržby za vyrobené násadové ryby,
zápisné, pracovní příspěvek členů MO a dotace od SÚS Ústí nad Labem za
obhospodařování revírů sdružených ve společném hospodaření, se kterou nebylo
v rozpočtu na rok 2016 počítáno. Na druhé straně se také podařilo vyvinout maximální
snahu o hospodárnost na většině nákladových položek.
Docílený zisk bude v souladu s platnými předpisy zaúčtován ve prospěch fondu oprav
a fondu revírů.
- Zpráva o hospodaření MO za rok 2016 je přílohou zápisu konference

Ad. 6.
Dále předseda MO pan Bulant předložil delegátům konference návrh rozpočtu MO ČRS LTM
na rok 2017. Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný.

Náklady a výnosy jsou ve výši 1 604 000 Kč.
-

Zvýšení nákladů proti loňskému roku je způsobeno především podaným projektem na
vybavení MO materiálem pro rybochovnou činnost.
Návrh rozpočtu MO ČRS LTM je přílohou zápisu konference

Ad. 7.
Dalším bodem jednání konference byla zpráva dozorčí komise MO za rok 2016, kterou přednesl
pan Jan Prokop.
- činnost DK,
- kontroly, které DK provedla
- vydané a nevrácené povolenky
- informace o inventarizaci majetku k 31. 12. 2016, poškozený drobný majetek byl navržen
k likvidaci.
- Rozdíl v inventarizacích ve výši 73.712,- Kč (nebyla dokončena inventarizace u MS
Lovosice),
- MS Lovosice nedoložila vyúčtování darů a dotací za rok 2016
- Dozorčí komise konstatovala, že hospodaření MO ČRS Litoměřice bylo v roce 2016 dobré
a doporučila delegátům konference schválit přednesenou zprávu o hospodaření MO za rok
2016. DK rovněž doporučila delegátům, aby navrhovaný a předložený rozpočet MO na
rok 2017 byl schválen.
- Zpráva DK MO je přílohou zápisu konference.
Ad. 8.
Pan Krpeš vyzval předsedu mandátové komise pana Jana Prokopa, aby zhodnotil účast delegátů
na dnešní konferenci.
Ze zprávy mandátové komise vyplynulo:
Pozvaných delegátů:

81

Z toho přítomno:

67

Nepřítomno:

14

Z toho omluveno:
Neomluveno:

0
14

Ze zprávy mandátové komise vyplývá, že konference je usnášeníschopná.
Ad. 9.
Poté následovalo schválení kooptace členů do výboru MO ČRS
1) p. Roman Dráb
2) p. Ladislav Tesař
Pro: 63

Proti: 0

Zdržel se: 4

Ad. 10.
Následovala volba delegátů naší MO na Konferenci SÚS Ústí nad Labem.
Navrženi byli: Miroslav Bulant a Ladislav Tesař (náhradníci: Václav Šťástka, Radek Löwy, Jakub
Matoušek)
Pro: 65

Proti: 0

Zdržel se: 2

Ad. 11.
Následovala volba delegátů naší MO na Sněm ČRS.
Navržen byl: Miroslav Bulant (náhradníci: Václav Šťástka, Radek Löwy)
Pro: 64

Proti: 0

Zdržel se: 3

Ad. 12.
Poté následovalo předání a vyznamenání členů na návrh MO. Ocenění předával předseda MO Ing.
Miroslav Bulant, místopředseda MO Ing. Radek Löwy a delegát ÚS p. Vladimír Krpeš. Jmenný
seznam a druh ocenění je přílohou zápisu konference.

Ad. 13.
Dalším bodem programu byla diskuse. Pan Krpeš 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.
Diskusní příspěvky:


Vladimír Krpeš – přednesl informaci o práci územního výboru a jeho jménem pozdravil
konferenci.



Vladimír Krpeš – návrh na zavedení poplatku za neodevzdaný SUMÁŘ úlovků:
„Neodevzdání Sumáře úlovků a docházky a přehledu o úlovcích do daného termínu, tj. 15.
1. následujícího roku, tak jak je stanoveno Rybářským řádem, bude pokutováno částkou
200,-Kč, počínaje rokem 2018. Jinak nebude vydána nová povolenka. Žádný pozměňovací
návrh nebyl.
O návrhu bylo hlasováno
Pro: 67

Proti: 0

Zdržel se: 0



Palán – informoval o pořádání brigády na úklid břehu řeky Labe v úseku Nový most – jez
Kopisty dne 8. 4. 2017. Sraz účastníků v 8:00 hod. na RD.



Šašik – navrhuje úhradu ze strany ČRS za očkování proti klíšťové encefalitidě pro členy
RS. Bude projednáno na výboru MO.



Šulcová – žádá o konkretizaci členů RS, kteří se nepatřičně chovali při kontrolách. Bude
vyřešeno při schůzce RS dne 4. 4. 2017.



Kalina – požádal o vyřešení zrušení zákazu vjezdu „Na panně“ Ohře. Bude projednáno na
výboru MO.



Dále probíhala diskuze k dalším možným omezením přístupu k vodě.



Krpeš – přednesl žádost „Povodí Ohře“ k zákazu stanování a rozdělování ohňů na revíru
441 038 Ohře 1.



Konference o požadavku „Povodí Ohře“ hlasovala:
Pro: 30
Proti: 23
Zdržel se: 3
Návrh nebyl přijat.



Pak ještě probíhala diskuze k tomuto bodu.
Následně byla vyhlášena přestávka.



Z předešlé diskuze vzešel návrh, který byl zakomponován do úkolů pro výbor MO ve
znění:
„Hledat řešení na omezení karavanů, obytných vozů, maringotek a stanů na
revírech MO LTM, s možností povolení pouze rybářských přístřešků“



Na veškeré další diskusní příspěvky bylo odpovězeno bezprostředně.

Ad. 14.
Po zakončení diskuse vyzval pan Krpeš předsedu návrhové komise pana Ivana Palána, aby
přednesl a naformuloval k projednání navrhované usnesení dnešní konference.
Po předčtení navrhovaného usnesení pan Ivan Palán vyzval a požádal delegáty o případné změny
nebo doplnění navrhovaného usnesení.
Jelikož nikdo nenavrhl změnu nebo doplnění usnesení, bylo přikročeno k jeho schválení.
Hlasováním bylo usnesení (viz příloha zápisu konference) schváleno takto:
Pro: 67

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad. 15.
Předseda MO pan Miroslav Bulant poděkoval výboru za spolupráci a píli v loňském roce. Dále
poděkoval všem, kteří svojí prací se aktivně podíleli na plnění úkolů a rozvoj naší MO ČRS.
Popřál všem členům MO dobré zdraví, štěstí, klid, pohodu a hodně hezkých chvil strávených
u vody.
Petrův zdar
V Litoměřicích, dne 1. 4. 2017
Zapsal: Ladislav Tesař

Miroslav Bulant
předseda ČRS MO Litoměřice

Ladislav Tesař
jednatel ČRS MO Litoměřice

