ZÁPIS Z VÝBORU MO ČRS LTM
6. 12. 2016
Přítomni: dle prezenční listiny

1) Pošta:
-

Stížnost na provedenou kontrolu RS
Zápis usnesení z konference SÚS

2) Informace z konference SÚS ČRS (p. Bulant, p. Krpeš)
-

Ceny povolenek a členských známek pro r. 2017 zůstávají ve stejné výši jako v r. 2016
možnost žádat o dotace KU v Ústí n.L. na vybavení pro rybářské hospodaření (80% Kraj + 20%
MO), bude vypsána v lednu 2017
možnost čerpání dotací na mládež – do 50 tis./org.
Neschválen prodej RD Vikletice
I v dalších letech se počítá s pokračováním PC programu „Lipan“
Na auta SÚS budou montovány GPS a logo ČRS
Hospodaření SÚS

3) Seznámení se zápisy z výborových schůzí MS
4) Různé
p. Bulant
- v minulém týdnu proběhly hospodářské prověrky MO (za MO se zúčastnili: hospodář,
zástupce hospodáře, místopředseda MO a předseda DK), ze strany SÚS – výsledky dobré
- Digitální pH-metry pro čistotáře – dle požadavků z minulé schůze vytipovány 3 druhy
v různých cenových hladinách. Jednohlasně odsouhlasen nákup 2 ks pH-metrů WA AD
100 za cenu cca 820,- Kč/ks (na zkoušku)
- Hlášení čistotářů jednotlivých MS odevzdat do lednové schůze výboru MO
- Doplnění čistotářských brašen – brašny k doplnění je nutno dodat p. Bulantovi
- Nahlásit popř. potvrdit termíny členských schůzí MS do lednové schůze výboru MO
 Lovosice: 28. 1. od 9:00 hod., rest. Beseda
 Litoměřice: 4. 2. od 10:00 hod., rest. Luna
 Úštěk: 11. 2. od 9:00 hod., hotel Racek
 Doksany: 25. 2. od 9:00 hod., rest. Na růžku, Brozany
 Bohušovice: ?
p. Löwy
- Aktualizace údajů na web stránkách MO (MS, RS, Ml)
- Inventury za rok 2016 – předsedům MS a ved. mládeže předány inventární soupisy ke
kontrole a provedení inventur – inventární komise musí být min. tříčlenná a soupisy
opatřeny podpisy všech členů inv. komise. Inventura majetku na MO proběhne 7. ledna
2017 od 9:00 hod. na Rybářském domě v Ltm.

p. Krpeš
- informace ze Sněmu ČRS v Praze: odsouhlaseno zvýšení členského příspěvku dospělých
na 500,- Kč od roku 2018 (ze zvýšení půjde 50% na MO, 37% na SÚS a 13% na ČRS),
příspěvky u dětí a mládeže zůstávají na stejné výši jako v letech minulých
- Zápis z usnesení sněmu ČRS zveřejněn na webu:
http://www.rybsvaz.cz/download/aktuality/userfiles/00000404/files/skenov%C3%A1n%C3%A
D0018.pdf

-

změna e-mailu pro věci týkající se rybářství: krpes.sus@seznam.cz
cesťáky členů rybářské stráže – kdo neodevzdá do konce týdne má smůlu
razítka pro členy rybářské stráže – vedoucí RS z MS mi dodají do lednové schůze výboru
MO seznam členů RS kteří je nemají
vedoucí RS z MS dodají zprávu o činnosti do lednové schůze výboru MO
v současné době má RS MO LTM 57 členů,
návrh na odvolání 3 členů RS
návrh na přidělení povolenek zdarma pro členy RS
žádost na MS Úštěk o doplnění 2 – 3 členů RS
zájemce o RS z MS LTM – David Prokůpek - bude pozván na zkoušky RS v r. 2017
informace o osobě vydávající se za rybářskou stráž

p. Šťástka
- informace o projednávání MVE (mj. se zúčastnil i ing. Marek z SÚS), z 80-ti přítomných
nikdo MVE nepodpořil
- není pojištěna rybářská chata v Doksanech (nutno zjistit účetní hodnotu – zajistí p. Čurda
a pozvat pojišťováka – zajistí ing. Palán)
- nutná revize HP, komína, elektrospotřebičů a prodlužováků (bude nutné i na RD provést ve spolupráci s p. Čurdou)
p. Novák Zd.
- v Bohušovicích nefunguje kroužek mládeže – nutno řešit
- proč se nenasazují ve větší míře i jiné druhy ryb než kapr
- nutno řešit povolení odstřelů kormorána
- info o novém kroužku mládeže v Úštěku
p. Čurda
- prodej členských známek bude mimo RD v Ltm probíhat v roce 2017 i v Lovosicích a
v Bohušovicích
- návrh na udělení povolenek zdarma pro vyjmenované aktivní členy Hospodářského a
pstruhového odboru MO
- proběhlo školení zájemců o členství v ČRS – účast 5 osob. Další školení proběhne až
v březnu 2017
- 8. 12. proběhne kontrolní den na rybníku v Břehoryjích
- nutná oprava GAZ – ložisko přední nápravy a další drobné závady – přes zimu bude
dočasně mimo provoz.
Zapsal: Ing. Radek Löwy

