Zápis z výboru MO LTM dne 5. 11. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. SÚS UL – „Prověrka plnění výrobních úkolů a hospodářských plánů za rok 2018 a sjednání
výrobních úkolů na rok 2019“
- proběhne 4. 12. 2018 ve 12,00 hodin na RD
- občerstvení zajistí p. Čurda
- nutná účast hospodáře, předsedy, ved. dozorčí komise,
- podklady zajistí dotčení činovníci
2. Policie ČR – Lov trofejních ryb – žádost o sdělení
-zcizování trofejních kaprů, podklady MO ke stanovení míry
kapra (K-70)
3. MěÚ Ltm – „Přerušení řízení ve věci povolení odstřelu kormorána
- doplňující podklady zajistí p. Novák
4. Zápisy z výborů MS - Bohušovice – 5. 11. 2018
- Doksany – 5. 10. 2018
- Lovosice - 11. 10. 2018
- výbor bere na vědomí
5. MS Litoměřice – návrh na povolenky zdarma a na vyznamenání
- předáno p. Löwymu
Různé:
1. Návrhy na povolenky zdarma pro rok 2019 nutno dodat od : MS Úštěk a Lovosice, dále za
mládež (p. Novák) a RS ( p. Krpeš). Návrhy zaslat emailem p. Löwymu.
- termín do 15. 11. 2018
2. MS Lovosice a Úštěk zašle emailem p. Bulantovi návrh na vyznamenání (max. 2 členové na
skupinu)
- termín do 15. 11. 2018
3. Totéž se týká rozpočtů na rok 2019 za jednotlivé MS a složky MO Ltm.
- termín do 3. 12. 2018
4. Výbor odsouhlasil odměny za rok 2018 formou cestovních náhrad členů výboru MO.
5. Výbor odsouhlasil paušál na telefon pro zaměstnance MO p. Čurdu od 1. 1. 2019.
Bulant
 Smlouva o povolení mol na Labi se stále řeší.
 Zajištění doplnění podkladů pro vyplacení dotace „Rybářství“ od KÚ Ústeckého kraje.
 Stále nedokončen převod rybníka Břehoryje od Povodí Ohře na MO Ltm; připraven návrh dopisu
na MZE.
 Ms Lovosice - nutno vyčerpání dotace do konce roku od Lovochemie a MěÚ Lovosice.
 Zástupci Lovochemie, májí zájem pokračovat v dotaci pro MS Lovosice, která končí rokem 2018
– pověřil k jednání p. Löwyho
Čurda
 Školení nových členů ČRS proběhne dne 7. 12. 2018 od 17 hodin na RD.
 Informace o rybníku Pokratice – provedena částečná oprava stavidla dne 3. 12. 2018,
k dokončení nutno nakoupit materiál.
- výbor souhlasí s nákupem potřebného materiálu
 Opárno 10.11. 2018 proběhne oprava výpustního zařízení rybníka
 Informoval o havárii plynového kotle na RD. Předpokládaná cena opravy je 3 000,- Kč.



Prodej vánočních kaprů na RD bude 21. – 23. 12. 2018.
- výbor souhlasí

Sedláček
 Žádá o nákup silonové vrhací sítě  5 m (padák) pro odlov násad kapra.
- výbor souhlasí
 Informoval o mimořádném zarybnění na Labe a dotaci od SÚS (štika, kapr, lín)- vysazeno do
Velkých Žernosek.
 Je nutná oprava zábradlí lávky na stavidle rybníku Břehoryje.
- na zajištění, proběhne výběrové řízení zhotovitele
Löwy
 Zašle na MS podklady pro inventury. MS zkontrolují.
 Informoval o jednání s MěÚ Ltm o případné dotaci pro MO na rok 2019.
 Inventura MO Ltm proběhne na RD 5.1.2019
Novák
 Informoval o proplacení dotací pro mládež od ČOV za rok 2018.
Krpeš
 Podal informace z jednání územní výboru a příprav na konferenci SÚS.

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

