Zápis z výboru MO LTM 7. 3. 2016
Pošta:
Zaslány zápisy od MS:
 MS Lovosice – seznam delegátů na konferenci; řešení bójí pod jezem v Píšťanech.
 MS Litoměřice – seznam delegátů na konferenci.
 MS Úštěk - seznam delegátů na konferenci; žádost o nový křovinořez; žádost o
aktuálním počtu členů, které má MS Úštěk k roku 2016.
 MS Doksany - seznam delegátů na konferenci; oznámení termínu ryb. závodů pro členy
MS, které se budou konat na rybníku v Doksanech (podrevír 4) v termínu 30. 4. 2016 od
6:00 do 13:00hod.
 MS Bohušovice - seznam delegátů na konferenci; oznámení termínu ryb. závodů na
revíru Ohře (Třešňovka) v termínu 17. 9. 2016 od 6:00 do 13:00 hod.
Zaslána informace od SUS:
1) Účetní uzávěrky za rok 2014, která musí být odeslána do 31. 3. 2016 na mail
OR@msoud.pha.justice.cz
2) Informace k dětem a mládeži ohledně závodů, předáno Z. Novákovi;
3) Zaslána směrnice na oceňování členů ČRS;
4) Požadavek na zaslání veškerých plánovaných ryb. závodů na SUS s udáním termínu a
času konání;
5) Čerpání finančních prostředků za SUS pro mládež z Olympijského výboru (předáno Z.
Novákovi).
Doručena faktura od OSY o zaplacení částky 3.086,- (ples MS Lovosice).
ČRS - zaslána informace o zapsání změny názvu na ČRS,z.s. u Městského soudu v Praze dne 4.
3. 2016, proto je nutné, aby všechna MO ČRS provedla změny názvů na katastru, finančním
úřadu, razítkách atd.
Zaslána žádost od firmy NDCon o stanovisko MO k přípravné dokumentaci ohledně výstavby
pozorovatelny vodního ptactva na VD Třebušín.
Zaslána žádost od Policie ČR ohledně vyčíslení škody za vytvoření nepovolené skládky na
chovném revíru a VD Vysoké.
Povodí Ohře - zaslána žádost od MO Litoměřice ohledně zpřístupnění dat VHD Povodí Ohře,
s.p..

Různé:
Růžek:
 Problematika vstupu na Písečný ostrov, vybudování nové zábrany, jež brání vstupu na
pozemky k výkonu kontroly RS.

Löwy:
 Problematika neinformovanosti na www stránkách MO, nutno aktualizovat.
 Zaslat od činovníků zprávy na konferenci.
Palán:
 Malá účast na plese MS Litoměřice, z důvodu krytí s plesem Zahrádkářů, účast pouze
120 osob, otazník nad konáním v příštím roce.
Krpeš:
 Seznámil s nárůstem nových členů v rámci celého ČRS o 1.145 členů za rok 2015.
 Informoval o návrhu přerozdělení dotací za škody způsobené kormoránem pro SUS.
 Požadavek na vedoucí RS za jednotlivé MS o naplánování termínu schůzek s členy RS.
Nutnost zaslat na SUS jména nových kandidátů na RS.
 Na den 21.3. od 17:00hod je svoláno předsednictvo na RD ohledně jednání se zástupci
přístavu Marína kvůli problematice vstupu na mola apod.
Novák:
 Oznámil o zadržení sítě v Křešicích a opatření inkriminovaného místa cedulemi o zákazu
rybolovu z důvodů zimovaní ryb.
Šťástka:
 Seznámil s problematikou MVE v Hostěnicích zejména v reakci na vyšlý článek v tisku,
který byl rozporován a proto vyšla jeho následná oprava.
Čurda:
 Termín výlovů pstruhových chovných revírů agregátem bude probíhat v termínech :
16.3, 19.3., 26.3. 2016.
 Výlov Břehoryjí proběhne v termínu 2.4.2016.
 Sraz účastníků výlovu vždy v 7:00hod na RD.

