Zápis z výboru MO LTM dne 7. 1. 2019
Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. Zápisy z výborů MS

- Úštěk – 7. 12. 2018
- Doksany – 7. 12. 2018
- Bohušovice - 12. 12. 2018
- výbor bere na vědomí
2. SÚS UL – povolení lovu kormorána na revíru „Ohře 1“ – platí do 31. 12. 2023
- výbor bere na vědomí
- dále řeší p. Novák
3. Výroční schůze MS:
MS

Čas

Datum

Místo

bude upřesněno

Delegáti

Úštěk

26. 1. 2019

Bulant, Čurda

Bohušovice n. O.

16. 2. 2019

9,00

sál restaurace Radnice

Bulant

Doksany

23. 2. 2019

9,00

restaurace Na Růžku

Bulant, Čurda

Lovosice

9. 2. 2019

10,00

restaurace Beseda

Krpeš

Litoměřice

16. 2. 2019

9,00

restaurace Luna

Sedláček

Počty delegátů na konferenci pro MS
MS

Počet delegátů

Úštěk

8

Bohušovice n. O.

10

Doksany

10

Lovosice

12

Litoměřice

30

Celkem

70

Konference MO se bude konat dne 23. března 2018 od 9,00 hodin v restauraci Luna. Prezentace
delegátů od 8:30 hodin.
Různé:
1. Výbor odsouhlasil zaplacení rozkladu posudku veřejného zájmu na MVE Písty – Hostěnice ve
výši 3 000,- Kč, kterou zaslal investor akce.
Bulant
 Dotace od KúUL na rybářství nebude v letošním roce vyhlášena, proto prověření možností
čerpání dotace přes Ministerstvo zemědělství - Operační program Rybářství. Možnosti
prověří Ivan Palán.
 Požaduje zaslání hlášení za čistotu vody pro rok 2018 od čistotářů MS do příštího výboru
MO Ltm.

Palán
 Nutnost do 31. 1. 2019 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, tedy z nabytí rybníku
Břehoryje na Finanční úřad.
Löwy
 Požaduje zaslání zpráv odpovědných funkcionářů za rok 2019 a podkladů pro rok 2019
(rozpočet), nejpozději do březnové schůze výboru MO
 Předložil návrh na zvýšení zápisného a na zavedení administrativního poplatku pro
opakovanou návštěvu kanceláře MO z důvodů její vytíženosti – účelem je snížení
opakovaných návštěv jednotlivých členů (vrácení povolenky, vydání známky, vydání
povolenky). Výbor souhlasí a předkládá MS k projednání na svých výročních schůzích:
Návrh:
 zvýšení zápisného z 300,- na 500,- Kč, pro nové členy, případně pro ty členy,
kteří si nesplnili základní povinnost (uhrazení členství ve stanoveném termínu)
 zavedení administrativního poplatku za vícenásobné administrativní úkony
v rozdílném čase ve výši: 20,- nebo 30,- nebo 50,- Kč.
Prokop
 Provedena inventura na RD, dále požaduje na základě provedených inventur, od jednotlivých
MS, dodat do příští schůze výboru MO zaslané inventární seznamy spolu s návrhy na
případnou likvidaci materiálu či návrhy na doplnění inventárního seznamu o nové věci
pořízené v roce 2018.
Groh


V sobotu 12. 1. 2019 proběhne brigáda na Velkém Újezdě - čištění přítoku, brigádníky zajistí
p. Sedláček. Sraz na RD v 8:00h.

Durček
 Úhrada elektřiny za chatu MS Lovosice bude vyřešena tento týden.
Šťástka
 Bude proveden prořez stromů kolem ryb. chaty v Doksanech a zároveň je nutné provést
revize hasicích přístrojů na chatě Doksany v tomto roce. Revize zajistí p. Čurda spolu s RD
MO Ltm.
Krpeš
 Dne 22. 1. 2019 od 17,00 hodin se uskuteční na RD MO Ltm schůze členů RS MS
Litoměřice.
 RS MO Ltm odebrala za loňský rok celkem 69 povolenek – nejvíce v rámci SUS.

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 11. února 2019 (pondělí)
od 17,30 hodin.

