Zápis z výboru MO LTM dne 4. 12. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. Zápisy z jednání výboru MS
 Úštěk z 15. 11.
 Doksany z 10. 11.
 Lovosice z 15.11.
 Bohušovice n. O. z 26. 11.
 Litoměřice z 22. 11.
- výbor bere na vědomí, krom zápisu MS Lovosice, kde požaduje
vysvětlení, bohužel zástupce MS je opět nepřítomný
2. Od SÚS UL – Informace k výletu pro mládež „Výlet do Vodňan“. Viz příloha.
- výbor bere na vědomí
3.

Od SÚS UL – přeposláno k projednání„ Žádost o povolení sportovní akce Carp
Maraton Labe 2018“ ve dnech 19. - 24. 6. 2018.
- výbor akci schvaluje

4. Od Povodí Ohře – oznámení o ukončení vyhrazení jezového pole na VD Terezín.
- výbor bere na vědomí
5. Od Povodí Ohře – 2. Plánovaná kontrola vodních nádrží pro rok 2017 se ruší.
- výbor bere na vědomí
6. Předložena cenová nabídka na nákup IT do kanceláře – tiskárna, SSD disk + oprava
stávajícího PC a kontrola WiFi – cena 9 104,- Kč s DPH.
- výbor souhlasí se zaslanou nabídkou od p. Macka
7. Výbor odsouhlasil mimořádně povolenku zdarma pro pana Kučeru Jaroslava z MS
Bohušovice (rybářský kroužek).
8. Výbor na základě předložených skutečností a neochotě spolupráce s členy MO
a dozorčí komise vyzývá pana Jakuba Matouška, aby se vzdal funkce předsedy
MS Lovosice.

Různé:
Löwy (nebyl přítomen – info zaslal e-mailem)
 Byl předán a výborem odsouhlasen seznam členů, kteří obdrží povolenku zdarma.
 Každý si zkontroluje své údaje na webu (RS, mládež, výbory, MS, MO, otevírací doba
kanceláře, různé poplatky apod.) a případné změny nahlásí na rybářský email a to
nejpozději do 13. 12. 2017.

Prokop
 Navrhl k vyřazení křovinořezu od MS Lovosice.
Výbor odsouhlasil vyřazení křovinořezu, ev. číslo 2184
 Seznámil výbor MO s výsledkem mimořádného jednání ze dne 23.11.2017 ohledně
neuzavřené inventarizace za rok 2016 a nedodaných podkladů za rok 2017 u MS
Lovosice za přítomnosti pana Matouška a současným stavem:
Účast předsedy ČRS MS Lovosice p. Jakuba Matouška na výboru MO ČRS
Litoměřice pouze 2x - 3.dubna a 5. června. Výbor MO Litoměřice zasedal v roce
2017 pravidelně každý měsíc, mimo prázdnin.
Inventarizace za rok 2016 byla předložena v červnu s výhradami, protože se
nepodařilo sporné položky dohledat v pokladní knize, byl p. Matoušek vyzván na
předsednictvo MO Litoměřice v červenci (předsednictvo bylo svoláno pouze pro tuto
problematiku), p. Matoušek přislíbil účast a nedostavil se. Po několika dalších
výzvách se dostavil až 23.11.2017, kde se podařilo výhrady k inventarizaci r. 2016
formulovat a konkretizovat jejich řešení.
Inventura za rok 2016:
 Všechny majetkové věci z dotací Města Lovosice (2015 a 2016) a SCHZ
Lovosice (2015 a 2016) dle dohody z 23.11.2017 – jsou zařazeny v majetku MS
ČRS Lovosice a zároveň jsou součástí inventarizace za rok 2017.
 Inv.č. 2184 Křovinořez, pořizovací cena 11.899 z roku 1999 vyřazen z majetku
MS ČRS Litoměřice dne 4.12.2017 (Výbor MO ČRS Litoměřice)
 Inv.č. 2887 křovinořez RIWALL RPB 430, pořizovací cena 3.699,- Kč z 3/2015
převeden na RD MO ČRS Litoměřice
 Televizor JVC Interi Art 86 cm, DVD přehrávač LG DVX 990H, Videorecordér
Thomson Croma PRO – p. Matoušek přislíbil 4.12.2017 předložit darovací
smlouvu, kterou tyto předměty daroval MS ČRS Lovosice – Nepředložil
Příslib vyúčtování roku 2017 – přislíbeno p. Matouškem dodat 4.12.2017
 Vyúčtování Lovosický ples
Pol. 157/10/2017 zaplacena záloha za OSA 3.056,- Kč
provedena kontrola na OSE – přes tvrzení p. Matouška, že OSU zaplatil, na
OSE je pouze jedna platba a to platba MO Litoměřice – Vyúčtování
nepředloženo
 Záloha Lovosický úhoř č. položky 109/červen/2017 ve výši 10.000,- Kč –
Vyúčtování nepředloženo
 Záloha Křovinořez č. položky 110/červen/2017 ve výši 17.000,- Kč –
Vyúčtování nepředloženo

Bulant
 Informoval o výsledku hospodářských prověrek MO a slovení malého Třebušína, kde
byla dočasně komorována ryba pro velký rybník (Třebušín I).
 Byla uzavřena pojistná smlouva na chatu Nové Dvory u ČPP od 1.12.2017. Pojistné
plnění je 700 000,- Kč.
 Žádá čistotáře MS o zaslání jejich činnosti za rok 2017.

Krpeš
 Informoval o jednání na SÚS.
 Členové RS: odevzdat cestovní příkazy nejpozději do 8. 12. 2017. Mimořádný
příspěvek od SÚS na RS v hodnotě 1000,- na člena, nutno vyčerpat do konce roku.
 Na základě této informace výbor MO odsouhlasil nákup k doplnění vybavení RS o:
dalekohledy s nočním viděním, dalekohledy, čelovky a fotoaparátu.
Šťástka
 Informoval o přerušení řízení ohledně výstavby MVO na základě žádosti
investora,(řízení je přerušeno do června 2018).
 Informoval o výsledcích laboratorních rozborů z hromadného úhynu vodních mlžů na
Ohři. Ve vzorcích sedimentu okolo Libochovic byla zjištěna přítomnost velkého
množství mědi a zinku.
Antuš
 Žádá, zda je možné, aby p. Čurda aktualizoval seznamy členů MS.

Čurda
 Dne 8. 12. 2017 od 17:00 hod. proběhne na RD školení nových členů. S sebou
fotografii a 800,- Kč.

Dne 18. prosince 2017 od 17:30 hodin bude jednání předsednictva MO.
Další jednání výboru MO se uskuteční dne 8. ledna 2018 (pondělí)
od 17:30 hodin.

