Zápis z výboru MO ČRS LTM dne 5. 3. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny

Pošta:
1. Martina Mihulová – informace o soustředění odboru mládeže, + předána informace ohledně
poslední možnosti čerpání daru ČOV.
 předáno vedoucímu mládeže p. Novákovi
2. SÚS UL – návrh žádosti na MěÚ Ltm k povolení odstřelu kormorána velkého, s opětovnými
nedostatky na které upozorňuje MO již po několikáté.
 předáno p. Novákovi k dopracování
3. SÚS UL – žádost o stanovisko k soutěži lovu ryb udicí.
 výbor bere na vědomí
4. Předána inventura za MS Úštěk
 výbor bere na vědomí, předáno vedoucímu dozorčí komise
p. Prokopovi
5. SÚS UL – zaslána tabulka k vyplnění termínů rybářských závodů, které bude MO za rok
2018 pořádat.
 MS zašlou p. Bulantovi termíny závodů do 9. 3. 2018
s informacemi: datum závodu; čas od- do; ryb. revír
číslo; název revíru; podrevír; stručný popis závodu
6. Zaslána informace z Povodí Ohře že z důvodu zimního režimu na dolní Ohři, byla postupně
snížena hladina na jezu Terezín o 21 cm na kótu 147,59 m n. m..
7. Zápisy z výročních členských schůzí od všech MS.
 výbor bere na vědomí a zapracuje požadavky z MS do
konference MO
8. Zápisy z výborových schůzí MS Doksany, Úštěk a Bohušovice z února 2018.
 výbor bere na vědomí

Různé:
Bulant
 Konference MO
 Ustanovení komisí: návrhová a mandátová – Palán, Šťástka, Čurda,
 komise volební – Prokop, Divecký, Antuš,
 náhradník do komisí Kovrzek,
 navrhl výboru pro ocenění rybářů na konferenci MO
 zlatý odznak – finanční odměna 1 000,- Kč
 ostatní – věcný dárek,
 výborem odsouhlaseno
 návrh na delegáty na konferenci SÚS – Bulant, Novák (náhradníci Löwy, Šťástka),
 návrh delegáta na sněm ČRS – Bulant,
 informoval o úspěšném podání žádosti na dotaci pro rok 2018 a započatém jednání
s Povodím Ohře ohledně možnosti odkupu VD Břehoryje a Liběšice.

Krpeš







V roce 2017 bylo v rámci SÚS zadrženo 70 povolenek;
MS zašlou termíny pro provedení školení RS v roce 2018;
Z redistribuce obdržel SÚS – 10,5 mil. Kč na MP a 1,2 mil. Kč na P;
Předal na jednotlivé MS „Karty pro evidenci vybavení RS“;
Budou odvoláni ti členové RS, kteří neabsolvovali povinné přeškolení na MěÚ Lovo a Ltm
konané v roce 2017;
Dohoda s poříční policií na společných kontrolách s RS, které by se měly konat na revírech
MO Ltm od měsíce dubna v termínech 1-2x do měsíce, bude upřesněno dle potřeby.

Šťástka
 Aktualizace požární hlídky pro chatu Nové Dvory.
Novák
 Nutno odeslat přihlášku co nejdříve na plánovaný výlet dětí od SÚS do Vodňan.
Durček
 zašle dodatečně návrh rozpočtu MS Lovosice na rok 2018 (nebyl zaslán minulým
předsedou);
 zástupci MS Lovosice zpracují a zašlou na MO Ltm návrh pro konferenci ohledně počtu
ponechání si úlovku ušlechtilých druhů ryb na vydanou povolenku.
Löwy
 Informoval o proběhlé výroční členské schůzi u MS Lovosice;
 změny ve výborech a funkcích u MS zaslat na rybářský email, nebo přímo na
radek.lowy@gmail.com
 žádá MS a ostatní členy výboru MO o dodržování domluvených termínů;
 urychleně zaslat podklady pro konferenci MO.
Prokop
 Informoval, že inventarizace proběhla a je kompletní.
 P. Novák – nutno doplnit „Čestné prohlášení“ k dotaci ČOV pro uzavření účetnictví.
 Předložil návrh likvidačního protokolu hmotného majetku MO v hodnotě 76.500,75 Kč;
Výbor bere na vědomí a jednomyslně schvaluje předložený návrh k likvidaci.

Další jednání výboru MO se uskuteční
dne 9. dubna 2018 (pondělí) od 17:30 hodin.

