Zápis z výboru MO LTM dne 1. 6. 2020

Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. Zápis z výborové schůze - MS Doksany z 7. 3. 2020
- výbor bere na vědomí
2. SÚS UL – vyjádření k záměru Most, ev. č. 0159-1 Svobodná Ves.
- výbor bere na vědomí, provede slovení Úštěckého potoka
v daném úseku dne 4. 6. 2020
3. RS – zkouška pro získání kvalifikace bude 23. 6. 2020 od 16,00 hodin v RD MO Duchcov.
- předáno p. Krpešovi
4. ČRS – komplexní rozbor hospodaření 2019 – 2. část.
- výbor bere na vědomí, předáno předsedovi k seznámení
5. KÚÚK UL – zaslán návrh kupní smlouvy na pozemek v k. ú. (parkoviště u silnice) Dolní Vysoké.
Návrh byl upraven a zaslán zpět.
- výbor bere na vědomí
6. MěÚ Roudnice n. L. – zasláno „Rozhodnutí trvalé odnětí pozemku k plnění funkcí lesa –
p. č. 558/12 v k. ú. Nové Dvory u Doksan“.
- výbor bere na vědomí

Různé:
Čurda
 Zajistil revize hasicích přístrojů na RD a chatě Nové Dvory.
Bulant


Informace o nákupu pozemků v k.ú. Píšťany - pozemek p.č. 45/45 (vodní plocha) za 1.480.000 Kč
a p.č. 45/44 (část břehu na Botě) za 222,500,-. Povedlo se nakoupit za vyvolávací cenu, současně
jsou smlouvy u podpisu na UZVSM. Foto pozemků viz příloha č. 1.



Závod Lovosický úhoř by se měly uskutečnit v daném termínu, výjimka byla řešena s jednatelem
SUS Ing. Kavou.



Proběhlo jednání s Ing. Šífem (Slavoj) ohledně pronájmu pozemku na Botě a byl stanoven další
postup spolupráce.



Informace o návrhu změn stanov ČRS – připomínky za MO LTM byly odeslány na Radu ČRS,
sdělení SUS viz příloha č. 2.



Výbor schvaluje příspěvek na uniformy RS pro nové členy ve výši 1/3 nákladů,



Náklady za elektřinu chaty Lovosice byly uhrazeny.



Konference MO se uskuteční dne 20. 6. 2020 od 9:00 hodin v restauraci Luna v omezeném počtu
účastníků. Nutno zajistit tyto členy, kteří jsou navrženi na ocenění: Car Jiří, Holub Petr, Machaj
Antonín, Novák Zdeněk, Durček J., Maleček Jaromír, Belžík Jiří, Lucius Jiří, Pilař Milan



Nově stanovené počty pro MS jsou
MS

Počet delegátů

Úštěk

8

Bohušovice n. O.

7

Doksany

10

Lovosice

10

Litoměřice

23

Celkem

58

Šťástka
 Termín rybářských závodů v Brozanech byl přeložen na 12. 9. 2020.
Groh
 Informoval o činnosti hospodářského a pstruhového odboru – viz příloha č. 3 zápisu.

Další jednání výboru MO se uskuteční mimořádně
dne 7. září 2020 (pondělí) od 17:30 hodin.

Příloha 1

Nakoupené pozemky v k.ú. Píšťany

Příloha 2

Sdělení SUS k návrhu změn stanov ČRS
Vážení kolegové,
v průběhu dubna zveřejnila Republiková rada ČRS na svých internetových stránkách pracovní návrh
změny Stanov ČRS, z. s. Prostřednictvím informačního systému Lipan jsme Vás informovali o této
skutečnosti pro účel seznámení se s předmětným návrhem. Ten byl dodatečně doplněn o vysvětlující
komentář zaměřený především na tzv. klíčové okruhy (kárné řízení, sjednocení brigádnické povinnosti,
hostování v jiné MO).
Výbor územního svazu byl vyzván radou k tomu, aby se do 29. 5. k návrhu změn stanov vyjádřil. Bohužel
nám nebyl poskytnut dostatečný časový prostor pro interní komunikaci v územním svazu se zástupci
místních organizací, a navíc byly MO ze strany rady informovány spíše nepřímo prostřednictvím webu.
Tím mohla vzniknout domněnka, že se výbor ÚS podílel na návrhu, který je především v části sjednocení
brigádnické povinnosti významně zasahující do činnosti MO, jejich ekonomiky a také autonomie, protože
tento dílčí návrh zahrnuje přerozdělování finančních prostředků ve výši podle rozhodnutí sněmu a
v zásadách a pravidlech podle rozhodnutí územní konference. Je logické, že k návrhu se rozvinuly debaty
a kritika, ale chtěli bychom touto cestou ubezpečit všechny kolegy v MO, že tato varianta řešení změny
členských příspěvků nebo řešení migrace členů mezi MO není a nebyla podporována našim výborem ÚS.
Nepokoušeli jsme se a ani se nechceme pokoušet získat pro rozpočet ÚS podíl z poplatků členů za
neodpracovanou pracovní povinnost zaplacenou v MO nebo získat právo k určování, kdo kolik peněz má
obdržet.
V příloze je vyjádření VÚS SvčÚS k návrhu změn stanov tak, jak byl odeslán do Prahy k účelu dalšího
projednávání s kolegy z ostatních ÚS a přípravy návrhu pro sněm. Vyjádření je zpracováno formou
vlastních otázek k podstatným dílčím návrhům změn a doplněna je potenciální varianta odloženého
termínu územních konferencí a sněmu na rok 2021 pro případ nezbytnosti dalšího projednávání návrhu
ve všech svazových složkách.
Předpokládáme, že další verzi návrhu změny stanov budeme moci osobně konzultovat při aktivu
funkcionářů v září a do té doby budeme informováni ze strany Rep. rady o dalším postupu. Zasedání rady
se koná již tento týden a lze tedy předpokládat nové informace v blízké době.
Doplňující sdělení předsedy ČRS, z. s., Severočeského územního svazu z pozice člena Rep. rady ČRS
Navrhované změny Stanov ČRS, které jsou zejména na sociálních sítích široce diskutovány, vycházely
z námětů a připomínek, které v prvním kole (duben - prosinec 2019) byly sekretariátu Rady ČRS doručeny.
Celkem jich bylo 10. Nyní po vyvěšení pracovní verze návrhu Stanov na web ČRS jsou evidovány náměty a
připomínky od 57 subjektů (členové, funkcionáři MO, výbory ÚS). Tyto podněty budou vyhodnoceny a
využity k další práci na přípravě nových Stanov. Žel řada návrhů je naprosto nevyužitelná, protože
navrhovatelé požadují věci, které Stanovy ČRS nemohou upravovat (24 hod. rybolov, množství
ponechaných ryb, míry ryb, lov na více prutů apod.).

S rybářským pozdravem
Ing. Tomáš Kava
Jednatel
Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz
Střekovské nábřeží 975/51
400 03 Ústí nad Labem – Střekov
IČ:00434132
Tel.: 602 421 675

Příloha 3

Informace o činnosti hospodářského a pstruhového odboru

