
Zápis 
z výborové schůze Českého rybářského svazu místní organizace v 

Litoměřicích konané 3. 12. 2012 
 
 
Přítomni :    dle přiložené prezenční listiny    
 
Program:  1. Pošta 
  2. Zápisy ze schůzí MS 
  3. Vyúčtování rybářských závodů 
  4. Prověrky 
  5. Manipulace s hladinou Ohře 
  6. Inventura 
  7. Odměny 
  8. Různé  
   
 
  
1. Pošta 
 
ČMCHS a.s. Hradištko – zasílají registrační lístek provozovny.  
 
 
2. Zápisy ze schůzí MS       
 
 Bez komplikací. 
 
 
3. Vyúčtování rybářských závodů 
 
 Po několika urgencích není stále odevzdáno vyúčtování rybářských závodů 
„Lovosický úhoř“!!!! Nutné okamžitě dořešit! 
 
 
4. Prověrky 
 
 29.11.2012 proběhla v RD Prověrka plnění výrobních úkolů a hospodářských 
plánů za rok 2012 a sjednání výrobních úkolů  na rok 2013. Prověrka zásluhou všech 
odpovědných dopadla na výbornou. 
 
 
5. Manipulace s hladinou Ohře 
 
 Vzhledem k opravě břehových konstrukcí v k.ú. Terezín, žádá firma 
provádějící stavební práce o snížení hladiny v zimním období na 14 dnů cca o 80 
cm. S tímto krokem razantně nesouhlasíme. Za následek by bylo mimo jiné 
odvodnění ramen Ohře. K tomuto kroku bude vydávat stanovisko SÚS. Zamýšlené 
práce, pokud se budou muset realizovat tímto způsobem, se budou muset realizovat 
až v březnu. Investor zaplatí slovení ryb a případný úhyn. Je nutné provést výpočet 
k vyčíslení nákladů a případné škody 
. 
 



6. Inventura 
 
 Dne 5.1.2013 od 9,00 hodin bude provedena v prostorách RD inventura 

majetku. Pan Prokop prosí všechny dotčené k účasti a dochvilnosti. Pan Löwy do té 

doby zajistí podklady. Pan Löwy předal zástupcům MS a zástupcům jednotlivých 

odborů inventurní seznamy. Případné změny v seznamech požaduje nahlásit a 
předat nejpozději do vánočních svátků. 
 
 
7. Odměny 
 
 Předseda poděkoval členům výboru MO za odvedenou práci v letošním roce a 
vyzval pana Čurdu k předání věcných darů. 
 
 
5. Různé 
 

 p. Růžek – informuje o skutečnosti odhlasování zvýšení ceny povolenek pro 
příští rok na konferenci SÚS. 

 p. Čurda – dne 7.12.2012 od 17,00 hodin proběhne v RD školení nových 
členů. Zájemci – přinést fotku. 

 p. Kroupa – na Českomoravskou společnost chovatelů Hradištko byla 
zaslaná žádost o registraci provozovny (rybník Břehoryje). Registrace se po té 
musí podat na Ministerstvo zemědělství Agenturu pro zemědělství a venkov, 
která potvrdí zaevidování umístění objektu. Osobně zajistí. 
 
 
 

Předseda všem poděkoval za spolupráci a popřál hodně zdraví a pracovních 
úspěchů v příštím roce. 
 
 
První schůze výboru MO v roce 2013 se bude konat 7.1.2013. 
 
 
 
 
Zapsal : S. Kroupa. 
 
 
 


