Zápis z výboru MO LTM dne 9. 4. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. SÚS – přezkoušení elektrorybářů proběhne 26. 4. 2018 v Litvínově od 16 hodin. Účast p. Čurda +
3.
2. Dne 23. 3. 2018 proběhlo školení a zkoušky nových členů ČRS – účast celkem 11 nových členů.
3. SÚS – žádost o zaslání všech úlovkových lístků pstruhových územních povolenek za rok 2017
– bylo odesláno.
4. Žádost k odchylnému postupu při ochraně volně žijících ptáků – požádat na 3 roky. Návrh zpracuje
p. Novák.
5. Město Bohušovice n. O. – veřejnoprávní smlouva na poskytnutí individuální dotace pro rok 2018
na mládež ve výši 10 400,- Kč. Byla podepsána ve 2 vyhotoveních. 1 paré předáno p. Antušovi
k předání na MěÚ Bohušovice
6. Zápis z jednání výboru MS Doksany z 9. 3. 2018.
 výbor bere na vědomí
7. Zápis z jednání výboru MS Lovosice z 15. 3. 2018.
 výbor bere na vědomí
Různé:
Bulant
 Dne 3. 4. 2018 proběhla na RD kontrola MO ze strany SÚS – UDK se zaměřením na plenění
Statutu společného rybaření a hospodaření.
 V sobotu 14. 4. bude dovezeno 30 000ks plůdku Po,který bude ihned vysazeno dle plánu.
 Poděkoval všem členům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu výroční konference.
 K 9.4.2018 byl zrušen revolvingový účet a částka převedena na běžný účet MO Ltm.
Krpeš
 Navrhl odvolání členů RS:
 Walter Hanzlík, Martin Polák, David Šálek – pro nečinnost a neúčast na přezkoušení RS
organizovaném MěÚ Ltm,
 Rudolf Neubert – zemřel
Výbor MO bere na vědomí a návrh odsouhlasil.
 V současné době řeší nábor 5ti nových členů do RS, kteří mají zájem. Zkoušky do RS by pak
proběhly až v roce 2019.
 Rozešle na MS směrnici SÚS ohledně RS. Jednotlivé MS do 31. 5. 2018 sdělí požadované počty
a velikosti uniforem pro RS, které pak budou kompletně objednány prostřednictvím MO Ltm.
Šťástka
 MVE Mlýn – probíhá rekonstrukce. Nutno zvýšit limitovaný průtok, zejména v letním období.
 Odbahnění Čepele je špatně provedeno, zjištěno při pochůzkách, bude kontaktovat p. Porše
 Na Ohři se v současnosti objevuje pěna neznámého původu. ČIŽP nic nezjistila.
Čurda
 Byly provedeny jarní výlovy Po2 na potocích: 20. a 22. 3. Pokratický potok sloveno 266 a 350 ks
Po2; 27.3. Brusovský potok pouze 3 kusy Po2; 10. 4. bude provedeno slovení horní chovné části
Lučního potoka
 5.4. byla dovezena od SÚS násada K1 v počtu 7000ks o průměrné váze 12 dkg, která byla
následně vysazena: Třebušín – 4 000ks; V. Újezd – 2 000ks;Brozany – 1 000ks.

Další jednání výboru MO se uskuteční
dne 14. května 2018 (pondělí) od 17:30 hodin.

