Zápis z výboru MO LTM dne 4. 6. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. Zápis z jednání výboru MS Lovosice dne 18. 5. 2018.
MS Úštěk ze dne 1.6.2018
MS Doksany ze dne 18.5.2018
- výbor bere na vědomí
2. GDPR – zpracován návrh formuláře na souhlas se zpracováním osobních údajů
- zpracovány směrnice + vzory pro MO Ltm – p. Čurda vyvěsí na nástěnku u kanceláře v
RD
- směrnice – viz příloha zápisu, vedoucí MS zajistí podpisy členů výborů MS
3. Od 31. 5. 2018 je vyhrazeno levé jezové pole v Doksanech – na cca 1 měsíc
- výbor bere na vědomí
4. Povodí Ohře - zaslána nabídka na odkup rybníku Břehoryje – vyvolávací cena je 3 670 730,- Kč.
Výbor rozhodl, že MO Ltm nabídne cenu 3 671 000,- Kč.
5. Dotace KÚ – probíhá výběrové řízení na požadované materiálové vybavení
6. SÚS UL – zaslalo vyúčtování násad za 1. pololetí 2018. Bylo vyplněné a odesláno.
7. Výbor MO souhlasí s poskytnutím služeb a zázemí pro KÚ UL, který pořádá dne 16. 6. 2018
„Den záchranářů“ od 10-17 hodin na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Smlouvu zajistí p.
Prokop
Různé:
Krpeš






Informace z výboru ÚS UL.
V září se bude konat aktiv funkcionářů SÚS – konkrétní termín dosud nebyl určen.
Společné kontroly RS s SPJ budou od 16-22 hodin v termínech – 10. 6., 17. 6. a 24. 6.
Požadavky na uniformy RS zaslány v termínu pouze od MS Lovosice.
Žádost na RS o provedení kontroly na závodech „Carp maraton Labe“ v termínu 19.6.-21.6. –
zajistí p. Novák z. + 1

Čurda
 Dne 8. 9. 2018 budou na Ohři uskutečněny rybářské závody výboru MO + výbory MS. Přihlášky
družstev do 30. 8. 2018.
 Zjištěn propad vozovky u výpustného zařízení na rybníku Konojedy III – bylo nahlášeno
kompetentním orgánům.
Durček
 Dne 28. 5. 2018 byla provedena kontrola RS společně s poříční policií na pískovně V. Žernoseky.
Novák
 Informoval o rybářských závodech dětí a krajského přeboru feeder .
Šťástka
 Pomoc MS Doksany Obecnímu úřadu Doksany při dětském dni.
 Stále chybí na webu MO „Sumář úlovků za rok 2017“ zajistí Löwy.
Kovrzek
 Dne 2. 6. 2018 proběhly dětské rybářské závody na rybníku Konojedy III. Zúčastnilo se 11 dětí.

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 3. září 2018 (pondělí)
od 17,30 hodin.

