Zápis z výboru MO LTM 1. 2. 2016
Pošta:


Pozvánka od KÚ v Ústí n. L., odboru zemědělství a rybářství , na pracovní schůzku, která se
bude konat dne 31.3. od 13hod na KÚ v Ústí nad Labem. Tématem je: lov ryb v přístavištích,
vjezd motorových vozidel k vodě, černé stavby kolem vodních ploch apod.



Zaslán termín závodů LRU na řece Ohři pro výbory MS od pí. Šulcové. Termín konání je
stanoven na 3. 9. 2016.



Zaslány z Rady ČRS informace ohledně změny názvu ryb. Spolku – doplnění zkratky v názvu o
z.s.



Zaslán termín nočních závodů na Labi od MS Lovosice, termín 11.6 2016 od 16 hodin



Zaslány zápisy od MS Bohušovice (svolání pracovní schůzky s MO Ltm. zařídí Beneš) a od MS
Doksany (zprůtočnění ramen na Ohři; neoprávněné vypouštění splaškových vod do Ohře;
zajištění seznamu počtu členů na výroční schůzi; zajištění a zabezpečení cesty na Mouřko;
vyčištění Bažiny od napadaných větví apod.)



Žádost p. Šťástky o proplacení odborného vyjádření v ceně 10.000,- pro Doc. Dr. Farkače, který
zpracoval pro MS Doksany posudek na MVE v Hostěnicích.



Zaslány rozpočty na opravu RD a tech. zázemí, jedná se o opravu fasády na RD v ceně 181.000,+ opravy střech na garážích a přístavcích spolu s fasádou v ceně 271.000,-. Tyto náklady by byly
hrazeny v rámci pojistného řízení po povodni.

Různé:
Růžek:
 Zaslat od všech MS termíny ryb. závodů ohledně poslání souhrnné žádosti o udělení výjimky
z ryb. řádu – povolení od SUS.
Löwy:
 Zaslána odpověď na firmu Schimano ohledně jimi plánovaných závodů na Labi v obci
Mlékojedy.
 Pochválil MS Doksany za zveřejnění na netu termínu jejich výroční schůze.
Prokop:
 Odevzdat veškerou inventarizaci za MS, kteří to ještě neprovedli a dále seznámil s provedenou
inventurou na RD ; schválení odpisu částky 12.070,- (vyplývá z provedené inventury).
Krpeš:
 Žádost o zaslání dobových fotografií na ÚS za MO LTM. Dále seznámil přítomné o schválené
dotaci pro SUS v hodnotě 1.750.000,- jako náhradu za škodu způsobenou kormoránem.
 Upozornění na zaslání od všech vedoucích RS jejich hlášení.
Novák:
 Oznámil pověření od SUS k uspořádání 2 ryb. závodů (Krajský přebor + 2 liga) v roce 2016.
 Uspořádání dětských závodů v rámci čerpání dotace.

