
Zápis
z výborové sch ze eského rybá ského svazu

místní organizace v Litom icích konané 3. 10. 2011

ítomni : dle p iložené prezen ní listiny

Program: 1. Návrhy na vyznamenání
2. Pošta
3. Zápisy ze sch zí MS
4. R zné

1. Návrhy na vyznamenání

Zástupci MS p edali návrhy na vyznamenání len .
MS Doksany:

  Zika Miroslav - estný odznak II. Stupn  (st íbrný)
  Slovan Václav - Uznání MO
  H ava Jaroslav - Uznání SÚS

MS Bohušovice nad Oh í:
  Frank Tomáš - estné uznání
  Štrobl Josef - Za dlouholeté lenství

MS Litom ice:
 Bruna František - estný odznak III. Stupn  (bronzový)

Všechny navržené kandidáty výbor schválil.

2. Pošta

Ing. Jan Brabec – žádá o p edání vodní nádrže Lukov k 31.12.2011 z d vodu
neochoty podepsat nájemní smlouvu. » Odpov  p ipravena k odeslání.
SÚS  – zasílá stanovisko IŽP k problematice tábo ení a stanování. P edseda
stanovisko rozešle e-mailem na MS.

3. Zápisy ze sch zí MS

MS Bohušovice n/O
MS Lovosice
MS Doksany – zvolen nový p edseda pan Václav Š ástka a vedoucí RS pan Zden k

Novák.

4. R zné

P R žek
- poukazuje na nedostate nou práci SÚS. Konkrétn  se zmínil o neú asti zástupce

SÚS na kolaudaci malé vodní elektrárny v Píš anech. Bohužel nás o této akci SÚS
neuv domil, takže se nezú astnil na škodu v ci žádný zástupce RS. To nás velice
mrzí, protože jsme m li velké výhrady k provozu MVE.

- Byly rozdány razítka pro leny RS.
p. Bulant
- SÚS neschválil zvýšení výkupní ceny kapra (od nás vykupuje za 46,-K /kg).



- seznámil výbor se zprávou Hospodá ského odboru. Jako nejzávažn jší ozna il, že 19
MO v etn  naší MO neodevzdalo od b ezna hodnocení RS. Ty organizace, které
hodnocení neodevzdají do konce letošního roku, nedostanou p ísp vek! Což
pro naší MO iní 41.600,-K !!!!!!

- dále informuje, že ceny povolenek pro p íští rok z stávají stejné jako letos.
- dle p ipomínek n kolika MO (v etn  naší) byla ešena kvalita a velikost násadových

ryb z Doks. M lo by dojít ke zvýšení kvality.
- podle zákona o ochran  p írody došlo u mníka jednovousého a jelce jesena

k za azení do celoro  chrán ných druh  ryb. Doporu eno p i ulovení nezapisovat
do úlovkového lístku.

- budou se p epracovávat zaryb ovací dekrety. Dojde ke snížení zhruba na polovinu.
- za ala fungovat sou innost s Povodím Oh e s.p.

p. urda
- informuje, že 20. 9. 2011 provedl kontrolní odlov agregátem Výzkumný ústav

rybá ství Brno na Labi 8 naproti obci Lhotka (na dun ). P edm tem odlovu byl
pl dek a ryba do 1 roku. Druhov  byly odloveny: jesen, parma, proudník, plotice a
bolen.

- Dále nás Požádal Výzkumný ústav rybá ství Praha o kontrolní odlov na stejném míst
11. 10. 2011.

- 24. 9. byl proveden odlov el. agregátem na Milešovském potoku. Bylo sloveno 475 ks.
pstruha obecného 2, pr rná velikost 23 cm. Zú astnilo se 9 len  MO.

- MO spolupracovala p i výlovu soukromého rybníka ve V. Újezdu u pana Klikorky.
Ryby byly zaslány na rozbor.

- 1. 10. byl sloven Pokratický rybník. Je zna  zarostlý vodními rostlinami.
- další výlovy:

8.10. ebušín I. a II. 15.10. Lukov
16.10. Velký Újezd 22.10. Brozany n/O
23.10. Opárno 29.10. H. Vysoká
5.11. Hab ský potok

p. Šulcová
- Informuje o zorganizovaných d tských rybá ských závodech 2. 10. 2011 na rybníku

v obci Klapý. Zú astnilo se 17 d tí.
p. Vajgl
- informuje o konání d tských ryb. závod  v Úšt ku na Barví i, kterých zú astnilo 26

tí. Starosta M Ú Úšt k projevil velký zájem o spolupráci p i konání rybá ských
závod  dosp lých v p íštím roce.

p. Tesa
- 8. 10. po ádá MS Litom ice ryb. závody. P edseda poukázal na nevhodný termín,

protože sou asn  bude výlov T ebušína.
p. Löwy
- z d vodu uzav ení nové smlouvy na pojišt ní nemovitosti (RD a Chata Lovosice) byl

zplnomocn n pojiš ovací maklé , který objektivn  posoudí návrhy pojiš ovacích
spole ností na trhu a doporu í uzav ení smlouvy, která bude pro nás nejvýhodn jší.

- zástupci MS dodají podklady k aktualizaci webových stránek MO.
- od zá í budou zve ej ovány zápisy ze sch zí na webových stránkách.

P. Š ástka
- uniká voda z rybníka v Brozanech do kanalizace. Jen díky velkému úsilí se da í

udržet hladinu na rozumné výšce. Po výlovu je nutné provést rychle opravu, aby
bylo možné, dle plánu vrátit ást slovených ryb.

- poukazuje na výskyt sinic na rybníku v Doksanech. Navrhuje požádat SÚS o
zpr to ní ramen. Žádost zašle na SÚS p edseda.

Zapsal: S. Kroupa.


