Zápis z výboru MO LTM dne 3. 12. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. Město Lovosice – fakturace elektřiny rok 2018 - Rybářské chatky Lovosice ve výši 59 203,91
Kč.
- řeší MS Lovosice
2. SÚS UL – Usnesení územní konference ČRS, SÚS ze dne 17. 11. 2018.
 výbor bere na vědomí
3. Zkoušky členů pro vydání prvního rybářského lístky budou v pátek 7.12.2018 od 17:00 hodin
v RD.
4. Zápisy z výborů MS - Úštěk – 12. 11. 2018
- Doksany – 9. 11. 2018
- Lovosice - 9. 11. 2018
- výbor bere na vědomí
5. Aleš Tóth – podnět dozorčí komisi na vyloučení člena MS Lovosice p. Stanislava Schustera.
- bude podán dotaz v této věci na Radu ČRS – zajistí p. Z.Novák

Různé:
1. Byl předán PC a tiskárna pro MS Lovosice, čerpání dotace Lovochemie 2018
Bulant







Löwy





Podal informace ke konané konferenci SÚS, novým předsedou je JUDr. Holý,
cena územních povolenek MP a P na rok 2019 zůstává stejná,
mola u RD – stále v řešení, podána žádost na Povodí Labe,
spolupráce s Lovochemií bude pokračovat i nadále, odeslány podklady pro sepsání nové
smlouvy,
přišla dotace „Rybářství“ od KÚ ve výši 37 715,- Kč,
vrácena záloha včetně úroku od Povodí Ohře ve výši 200 126,- Kč za Liběšický rybník,
byl schválen prodej rybníka Břehoryje na MZE a od Povodí Ohře bude zaslána smlouva.
inventury proběhnou na RD dne 5. 1. 2019 od 9:00 hodin,
nutno dohledat fakturu z prosince 2017 na dalekohledy pro RS – zajistí p. Krpeš,
předal inventární seznamy majetku funkcionářům MO a MS,
předal návrh na povolenky zdarma pro rok 2019
 výbor odsouhlasil

Čurda
 na školení nových členů donést psací potřeby, jednu fotografii a 800,- Kč,
 na hospodářské prověrky je vše připraveno, občerstvení zajištěno.
Sedláček
 žádá o brigádníka na rybník Pokratice, oprava stavědla čtvrtek 6. 12. 2018 - zajistí předseda.

Durček
 žádá o obnovení vjezdů do CHKO pro členy RS, -zajistí předseda, nutno dodat jmenný
seznam s daty narození a trvalým bydlištěm,
 výroční schůze MS Lovosice proběhne 9. 2. 2019 od 9:00 v Besedě.
Palán
 vedoucí RS u MS Litoměřice (Česťa Novák) končí k 31.12.2018, navržen Prokůpek David.
Antuš
 rybářské závody dětí proběhnou dne 21. 9. 2019 na Ohři – „Taras“,
 připomíná zaplacení poplatků na rok 2019 obci za pronájmy pozemků pro MS Doksany.
Novák
 povolení odstřelu kormoránů na Ohři je vyřízen pro Doksany, bude podána žádost také pro
Labe 8 (Karaš + jezírko) na SÚS.
Šťástka
 výroční schůze MS Doksany proběhne 23. 2. 2019 od 9:00 hodin v restauraci Na růžku.
Krpeš
 cesťáky členů RS – nejzazší termín do 7. 12. 2018,
 podal informace o sněmu ČRS, kde byl zvolen předsedou ČRS pan Ing. Mach z Plzně,
 stanovy ČRS se prozatím měnit nebudou

Další jednání výboru MO se uskuteční
dne 7. ledna 2019 (pondělí) od 17:30 hodin.

