Zápis z výboru MO LTM 2. 4. 2013
Projednání přípravy na konferenci
Informace: celkový zisk v roce 2012 činil 549.000 Kč z toho bylo převedeno 200.000,- Kč do
fondu revírů a 349.000.- Kč do fondu oprav.
Rozpočet na rok 2013 plánován jako vyrovnaný kdy náklady a příjmy by měly být v celkové výši
1.571.000 Kč.
Počet členů klesl celkově v roce 2012 o 14 lidí (2.632 členů).
Úlovky za rok 2012 na našich revírech: celkem bylo uloveno o 3 tisíce kusů více ryb, váhově
bylo uloveno o 4 tisíce kg více.
Ustanovení mandátové komise: Dráp, Čurda, Rožec.
Návrhová komise – navrženi Groh, Vajgl, Prokop.
Zápisy z výborových schůzí MS:
MS Ltm - projednány červnové závody a předloženo vyúčtování plesu se ziskem cca 7.800 Kč.
MS Doksany - nutná opravy komína na chatě v Doksanech, nutno zajistit pro tuto opravu plošinu.
Pošta:
SÚS:
Zaslána informace o plánované akci k čištění UN Nechranice, která se bude konat dne 11.5.2013
od 7:00h.
MO zaslala žádost o udělení výjimky pro noční lov (závody Lovosice - úhoř).
MO odeslala na účet SÚS za období 1.1.-31.3.2013 částku 1.600.000Kč (známky, povolenky)
Různé:
Čurda:
23.3. proběhlo slovení Brusovského potoka – sloveno 326 ks Po2.
31.3. došlo k havárii na ČOV v Ltm – únik lapolu do řeky Labe, zásah hasičů bez úhynu ryb.
2.4. bude dovezen plůdek Po ze Semil v počtu 20.000ks.
Groh:
na rybníku v Újezdě pravděpodobně hnízdí pár kormoránů.
Löwy:
seznámil o plánované změně přístaviště na Mlýnské strouze (Labe 9), která proběhne během
příštího roku, předložil i nákres. Nebylo připomínek.
Šťástka:
na revírech Ohře (Hostenice) pozorována v zimních měsících žlutá pěna
Jednání s Ing. Koterovou ohledně plánované opravy rybníka v Brozanech.
Krpeš:
15.3. od 17h proběhla schůze RS – domluven harmonogram kontrol pro letošní rok.
V MS Lovosice rezignoval na post vedoucího RS pan Hrebičík a funkci převzal p. Bušek Milan.
Dále domluveny kontroly za účasti poříční policie a strážců přírody jak na Labi tak i Ohři.
Vyjednáno 15 povolení pro RS na vjezd vozidel do CHKO.
Zájemci si mohou udělat i zkoušky pro strážce přírody.
Zapsal: Miroslav Bulant

