ČRS Místní organizace Litoměřice
Velká Mlýnská 2, 412 01 Litoměřice

ZÁPIS
z jednání výroční volební konference delegátů
konané 2. 4. 2022 od 9:00 hod v restauraci LUNA v Litoměřicích
Program:
1.
Prezentace delegátů
2.
zahájení a schválení programu konference
3.
volba komisí – návrhové a volební + mandátové
4.
zdravice hosta
5.
kontrola usnesení minulé konference
6.
zpráva o činnosti MO za rok 2021 a za celé volební období
7.
zpráva o hospodaření MO za rok 2021
8.
návrh rozpočtu na rok 2022
9.
zpráva dozorčí komise při MO za rok 2021
10. zpráva mandátové komise
11. ustanovení způsobu volby
12. volba nového výboru MO
13. volba Dozorčí komise MO
14. předání ocenění a vyznamenání členům MO
15. výsledky voleb
16. přestávka - oběd
17. oznámení jména nového předsedy MO a DK
18. volba delegáta na Konferenci SÚS
19. volba delegáta na Sněm ČRS
20. diskuse
21. projednání a schválení usnesení konference
22. závěr konference

Ad 1.
Prezentace delegátů probíhala od 8:30 hod.
Ad 2.
Jednání konference zahájil v 9:05 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 a členy výborů
MS a hosta – člena výboru SÚS – sama sebe.
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 Vladimír 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: 43

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Ad 3.
Dalším bodem jednání byla volba komisí. Do komisí byli zvoleni:
Mandátová a volební komise:
předseda: Václav Šťástka
členové:
Ing. Ivan Palán, Petr Junek
Pro: 43
Návrhová komise:
Pro: 43

Proti: 0
předseda:
členové:
Proti: 0

Zdržel se: 0
Ing. Jan Prokop
Jaroslav Durček, Ing. Jaroslav Antuš
Zdržel se: 0

Ad. 4.
Zdravice hosta – p. Vladimír Krpeš, jako zástupce výboru SÚS ČRS požádal přítomné, aby svůj
příspěvek mohl přednést na začátku diskuse, kde bude větší prostor k případným dotazům.
Ad. 5.
pan Krpeš vyzval předsedu DK pana Ing. Jana Prokopa, aby přednesl zprávu o plnění usnesení
z loňské konference, tedy za rok 2021. Zpráva o plnění usnesení je přílohou zápisu konference.
Ad. 6.
Poté následovala zpráva o činnosti naší MO za uplynulé období a přednesl ji pan Ing. Miroslav
Bulant, předseda MO ČRS LTM ve spolupráci s dalšími odpovědnými funkcionáři naší MO:
A) Ing. Miroslav Bulant (předseda MO) – Vlastní činnost MO: složení výboru v průběhu
volebního období, složení dozorčí komise, zastoupení ve vyšších orgánech ČRS, vývoj
členské základny, celkové úlovky členů MO, zhodnocení volebního období 2018 – 2021,
úkoly MO na rok 2022.
B) Miroslav Čurda (vedoucí pstruhového odboru MO) – Zpráva pstruhového odboru:
rybochovná zařízení, vysazování a výlovy, výtěžnost, škody na revírech, stavy na
jednotlivých nádržích.
C) Vladimír Krpeš (vedoucí rybářské stráže MO) – Zpráva o činnosti rybářské stráže (RS):
počet členů RS, zlepšená činnost, noví zájemci se nehlásí, nutnost vyřadit některé členy
RS, nové vybavení RS, počet kontrol, počet přestupků a způsoby jejich řešení,
nejčastější přestupky, spolupráce s MO Roudnice a PČR.
D) Vladimír Turčín (hospodář MO) – Zpráva hospodáře MO: činnost, smluvní vztahy
k rybochovným zařízením, vlastní produkce ryb, plnění zarybňovacího plánu, produkce
násad a přehled násad do jednotlivých revírů.
E) Vladimír Krpeš (za omluveného Zdeňka Nováka - vedoucího mládeže MO) – Zpráva o
činnosti mládeže: počty dětí v kroužcích, patříme k nejlepším v SÚS, nový kroužek
v Čížkovicích, náplň činnosti kroužků, covidová doba – omezení činností, musely se
vracet i dotace např. na závody)
F) Ing. Miroslav Bulant (vedoucí odboru čistoty vod MO) – Zpráva o činnosti odboru
čistoty vod (OČV): počet kontrol a jejich výsledky, zaměření na problematická místa,
dovybavení čistotářů, zhodnocení stavu čistoty vod v průběhu volebního období.
G) Vladimír Krpeš (za omluveného Zdeňka Nováka - vedoucího závodníků MO) – Zpráva o
činnosti závodního družstva LRU feeder – účast:
o 3 kola druhé ligy – celkové 5. místo,
o Mistrovství ČR – z 65 teamů – 12.místo,
v jednotlivcích ženy – p. Vladimíra Nováková 3. místo,
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o Severočeský Pohár - Karel Plzák druhý a Zdeněk Novák třetí
o Krajský přebor - Karel Plzák celkově první místo a Zdeněk Novák druhé místo.
Účastnili se ho i dva dorostenci z naší MO - František Kroc
a Zdeněk Novák junior
Ad. 7.
Ing. Miroslav Bulant (předseda MO) přednesl Zprávu o hospodaření MO ČRS LTM:
hospodářský výsledek za rok 2021. Plánované náklady a výnosy v r. 2022, hlavní podíly na
zlepšeném HV, rozúčtování zisku, majetek MO k 31.12.2021, závazky MO k 31.12.2021, Vývoj
hospodaření v letech 2018 – 2021.

Ad. 8.
Ing. Miroslav Bulant (předseda MO) přednesl návrh rozpočtu MO na rok 2022, ke kterému
nebylo připomínek. Navrhovaný rozpočet na rok 2022 je vyrovnaný v celkové částce
1 741 507,- Kč.

Ad. 9.
Ing. Jan Prokop (předseda dozorčí komise MO), přednesl Zprávu dozorčí komise: účast na
výborových schůzích, provádění inventarizace majetku MO, dozory při výlovech a vysazování
ryb, kontroly pokladních a účetních dokladů, řešení přestupků členů naší MO, kontrola přehledů
o úlovcích, statistika vydávaných povolenek, doporučení ke schválení Zprávy o hospodaření za
r. 2021, počet členů MO a jejich složení, doporučení ke schválení Rozpočtu MO na rok 2022,
doporučen odpis materiálu na základě inventarizace, rozdíl v inventarizacích nebyl zjištěn.

Všechny přednesené zprávy jsou přílohami zápisu konference,
včetně návrhu rozpočtu MO na rok 2022
Ad. 10.
p. Vladimír Krpeš vyzval předsedu Mandátové a volební komise p. Václava Šťástku, aby
zhodnotil účast delegátů na dnešní konferenci a vlastní usnášeníschopnost dnešní konference.
Pozvaných delegátů:

47
Z toho přítomno:
Nepřítomno:

43
4
Z toho omluveno: 4
Neomluveno:
0

Předseda Mandátové a volební komise p. Václav Šťástka konstatoval, že dnešní konference MO
ČRS LTM je usnášeníschopná
Poté vyzval p. Vladimír Krpeš předsedu a členy Mandátové a volební komise, aby se ujali řízení
voleb.
Ad. 11.
Předseda Mandátové a volební komise seznámil přítomné s možnostmi způsobu voleb:
a) tajně,
b) aklamací (veřejně) po jménech
c) aklamací (veřejně) o všech kandidátech najednou
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Seznámil přítomné také s tím, že Výbor MO navrhuje volbu aklamací o všech kandidátech do
jednotlivých orgánů najednou. Jelikož jiný návrh nebyl předložen, nechal hlasovat o tomto
způsobu volby (aklamací o všech kandidátech do jednotlivých orgánů najednou)
Pro: 43

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad. 12.
Volba nového výboru MO. Předseda Mandátové a volební komise Václav Šťástka, seznámil
delegáty s jednotlivými navrženými kandidáty a jejich stručnou charakteristikou. Navržení
kandidáti – abecedně: Ing. Bulant Miroslav, Čurda Miroslav, Groh Josef, Krpeš Vladimír,
Ing. Löwy Radek, Novák Zdeněk, Vladimír Turčín.
Poté vyzval delegáty konference, mají-li nějaké návrhy na změnu nebo doplnění kandidátů do
výboru MO. Žádný pozměňovací návrh nebyl přednesen. Následovalo hlasování:
Pro: 43

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad. 13.
Volba nové dozorčí komise. Předseda Mandátové a volební komise Václav Šťástka, seznámil
delegáty s jednotlivými navrženými kandidáty a jejich stručnou charakteristikou. Navržení
kandidáti – abecedně: Divecký Petr, Bohumil Kovrzek, Josef Matička, Ing. Jan Prokop
Poté vyzval delegáty konference, mají-li nějaké návrhy na změnu nebo doplnění kandidátů do
dozorčí komise MO. Žádný pozměňovací návrh nebyl přednesen. Následovalo hlasování:
Pro: 43

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad. 14.
Po volbách následovalo předání a vyznamenání členů na návrh MO. Ocenění předával, předseda
MO Ing. Miroslav Bulant a zástupce výboru SÚS p. Vladimír Krpeš
Jmenný seznam a druh ocenění:
Čestný odznak ČRS III. stupně:
Čestný odznak ČRS I. Stupně:

Petr Divecký, Leontin Kroupa, Aleš Tóth
Miroslav Zyka (ocenění za nepřítomného převzal
předseda MS Doksany p. Václav Šťástka)

Ad. 15.
Poté následovala zpráva Mandátové a volební komise - vlastní výsledky voleb, které provedl
předseda Mandátové a volební komise p. Václav Šťástka, s tímto výsledkem:
Do nového výboru MO ČRS Litoměřice byli zvoleni plným počtem všech přítomných
členů tito kandidáti:
1) Ing. Bulant Miroslav
2) Čurda Miroslav
3) Groh Josef
4) Krpeš Vladimír
5) Ing. Löwy Radek
6) Novák Zdeněk
7) Vladimír Turčín
Zvolená dozorčí komise bude v následujícím volebním období pracovat v tomto složení:
1) Divecký Petr
2) Kovrzek Bohumil
3) Matička Josef
4) Ing. Prokop Jan

4

Ad. 16.
Pan Krpeš, přesedající dnešní výroční konference popřál hodně úspěchů nově zvolenému
výboru a dozorčí komisi a vyhlásil organizační přestávku (+ pauzu na oběd), ve které se sešel
nově zvolený výbor MO ČRS Litoměřice a dozorčí komise, aby ze svého středu vybrali nového
předsedu MO ČRS Litoměřice a předsedu Dozorčí komise MO.
Ad. 17.
Po přestávce (obědě) předsedající p. Krpeš vyhlásil a oznámil delegátům konference, kdo se stal
novým předsedou MO ČRS Litoměřice.
• Novým předsedou MO ČRS Litoměřice se stal pan Ing. Miroslav Bulant.
• Novým předsedou Dozorčí komise MO ČRS Litoměřice se stal pan Ing. Jan Prokop
Ad. 18.
Následovala volba delegáta na Konferenci SÚS a jeho náhradníků – volba aklamací (najednou):
Předseda Mandátové a volební komise p. Václav Šťástka, seznámil delegáty s navrženým
kandidátem a jeho náhradníky. Navržen byl: Ing. Miroslav Bulant. Navržení náhradníci:
Vladimír Turčín a Miroslav Čurda. Poté vyzval delegáty konference, mají-li nějaké návrhy na
změnu delegáta na Konferenci SÚS a jeho náhradníků. Žádný pozměňovací návrh nebyl
přednesen. Následovalo hlasování:
Pro: 43

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad. 19.
Volba delegáta na Sněm ČRS a jeho náhradníka – volba aklamací (najednou). Předseda
Mandátové a volební komise p. Václav Šťástka, seznámil delegáty s navrženým kandidátem
Ing. Miroslavem Bulantem a jeho náhradníky p. Vladimírem Krpešem a p. Vladimírem
Turčínem. Poté vyzval delegáty konference, mají-li nějaké návrhy na změnu či doplnění
delegáta na Sněm ČRS a jeho náhradníků. Žádný pozměňovací návrh nebyl přednesen.
Následovalo hlasování:
Pro: 43

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad. 20.
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 nebyly podány. Na diskusní
příspěvky odpovídali jednotlivý funkcionáři MO dle odbornosti.
Do diskuse se přihlásili tito delegáti:
•

p. Vladimír Krpeš – jako zástupce výboru SÚS Ústí nad Labem
- Zdravice hosta a představení kandidáta na předsedu SÚS
- Chabařovice – proběhla kompletní rekonstrukce, nyní se dokončuje
- Chata Vikletice na Nechranicích – výměny chatiček, rekonstruována hlavní budova
- Informační systém pro celou republiku – proběhlo výběrové řízení (VŘ), které však bylo
neúspěšným žadatelem napadeno. Proto bylo VŘ zrušeno a připravuje se nové.
- Jezero Most – probíhají jednání o povolení rybářského práva (již bylo 2x zamítnuto a 2x
podáno odvolání) Návrh na zavedení pstruhového režimu – zatím v řešení
- Nové stanovy a nový jednací řád ČRS, řešení přestupků - zavedení příkazce (u nás Ing.
Miloš Marek), a tzv. kárného senátu (JUDr. Bařtipán, p.Turek a p.Krpeš + náhradníci)
- Problémy se zarybňováním – především problémy s dodávkami candáta a štiky
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-

Omezení lovu z loděk na Nechranicích – od 15.10.
Vznikla pracovní skupina rybářské stráže – příprava podkladů pro zřízení profi RS na
Nechranicích a části Ohře – možná zkušebně na 1 rok

Dotaz p. Javůrek MS Úštěk
Jak to vypadá s možností rybolovu na jezeře Milada?
Odpověď p. Krpeš
Zatím je to stejné jako s jezerem Most – nechtějí nás tam pustit. Jednání
probíhají.
•

p. Ing. Ivan Palán, MS Litoměřice – navrhuje:
Stanovení brigádnické povinnosti od 1.1.2023 takto:
a) dospělí od 18 do 63 let mají za povinnost odpracovat 10 hodin/rok nebo zaplatit za
1 hod. brigádní povinnosti 100,- Kč pro výdej povolenek,
b) částečný invalidní důchodce a mládež od 16 do 18 let mají za povinnost odpracovat
5 hodin nebo zaplatit za 1 hod. brigádní povinnosti 100,- Kč pro výdej povolenek.
Další diskutující k tomuto bodu:
Ing. Radek Löwy, který předložil rozbor členské základny z pohledu brigádních povinností
s tím, že zamýšlená úpravy by představovala cca 160.000,- Kč ročně pro posílení rozpočtu
MO ke krytí zvyšujících se nákladů (energie, materiálové náklady, PHM, násadové ryby,
plůdek aj.)
Ing. Jan Prokop - předložil k hlasování upravený návrh v tomto znění:
„Stanovení brigádní povinnosti od 1.1.2023:
a. dospělí od 18 do 63 let mají za povinnost odpracovat (MP, PP a MP + PP
dohromady) 10 hodin/rok nebo zaplatit za 1 hod. brigádní povinnosti 100,- Kč
pro výdej povolenek,
b. invalidní důchodci I. stupně a mládež od 16 do 18 let mají za povinnost
odpracovat (MP, PP a MP + PP dohromady) 5 hodin nebo zaplatit za 1 hod.
brigádní povinnosti 100,- Kč pro výdej povolenek.
c. ženy, děti a invalidní důchodci II. a III. stupně jsou od brigádní povinnosti
osvobozeni.“
Předsedající vyzval přítomné k hlasování o návrhu na úpravu brigádní povinnosti od
1.1.2023
Pro: 41

Proti: 0

Zdržel se: 2

Návrh byl konferencí schválen. Návrh je přílohou zápisu konference.
•

p. Ing. Ivan Palán a p. Čestmír Novák, oba MS Litoměřice – navrhují:
„Zanést do BVRP (rybářský řád) povinné osvětlení místa lovu rybářem, a to od setmění
do ukončení denní doby lovu.“
Do diskuse se následně zapojil p. Vladimír Krpeš (MS Doksany), který poukázal na
nejasný termín „setmění“, co vše je myšleno termínem „osvětlení“ a dále jakým
způsobem by byli povinně osvětlováni rybáři lovící např. na přívlač.
Z těchto důvodů podal protinávrh, aby se o předloženém návrhu nehlasovalo.
Bylo přikročeno k hlasování o protinávrhu p. Krpeše
Pro: 38

Proti: 3

O vlastním návrhu se tedy hlasovat nebude
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Zdržel se: 2

