Zápis z výboru MO LTM dne 5. 10. 2020
Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. Zápis z výborové schůze

2.

3.

4.
5.

6.

7.

- MS Doksany z 11. 9. 2020
- MS Úštěk z 11. 9.
- MS Lovosice ze 17. 9. 2020
- MS Bohušovice z 23. 9. 2020
- výbor bere na vědomí
KÚÚK UL – Zaslána kupní smlouva na pozemek parcelní č. 30 v k. ú. Dolní Vysoké II, Obec
Levín. Nutno podepsat s ověřením podpisů.
- zajistí předseda a jednatel
Advokátní kancelář Iva Jónová – právní zastoupení p. Viliama Bartoše ve věci zabavení
povolenky RS Praha.
- řeší p. Prokop
SÚS UL – Zaslán termín kontroly dozorčí komisí SÚS na MO Ltm dne 22. 10. 2020
- kontrola byla následně zrušena z důvodů Covid 19
National Pen – nabídka nákupu per Hughes Soft Touch – výbor odsouhlasil nákup 100 kusů
s potiskem MO Ltm.
- zajistí předseda
Zaslán návrh Stanov ČRS
- Návrh byl projednán výborem s tím, že MO nesouhlasí s
navrženým §3 odst. 5 týkající se zrušení příspěvku za brigádnickou činnost a dále §5 týkajícího
se kárných opatření. Písemné stanovisko MO bude zasláno na SÚS.
- zajistí předseda
Zaslán návrh Statutu spol. hospodaření (dále jen „SRH“)
- Výbor projednal návrh SRH, ke kterému neměl závažných
připomínek, pouze navrhuje ponechat stávající datum účtování pro RS a opravu formulace
„úřadu státní správy“ na „místně příslušné ORP“ v ostatních ustanovení. Písemné stanovisko MO
bude zasláno na SÚS.
- zajistí předseda

Různé:
Bulant
 Podal informace z jednání hospodářského odboru:
Informoval o schválení celoroční ochrany reofilních druhů ryb (parma, ostroretka, podoustev)
v revírech SÚS UL od roku 2021 – jedná se o revíry Labe 2-12 a Ohře 1-8;
dále cena uzemní povolenky MP a P bude stejná jako letos, zavedení nově položky do hosp.
položek produkce násad ryb pro SÚS: okoun tříděný (ᴓ 20dkg) za cenu 50kč/kg
 Nově je možné objednat povolenku online na stránkách SÚS:
https://www.crsusti.cz/cz/rybolov/objednavka-povolenky-online
 Do příští výborové schůze (listopad) předložit rozpočty jednotlivých MS na rok 2021 + návrhy na
vyznamenání (max. 2 členy za MS).
 Pískovna V. Žernoseky – přístup je již zcela oplocen, zbývá vybudovat bránu. Pak bude možný
vstup pouze po vodě, nebo brankou pro pěší. MO bude od roku 2021 pronajímat povolení
k vjezdu formou zakoupení klíče pouze členům MO LTM a to v počtu schváleném výborem MO
(50-60 kusů).

Čurda
 Zpráva o vysazení ryb do revírů MO dle zarybňovacích dekretů:
Datum
Dodavatel
Druh
Revír
Počet kusů
11. 9. Rybářství Babiška
Su1 ᴓ 15 cm
Labe 8
200
Labe 9
100
Labe 10
200
Ohře 1
100
26. 9.

Výlov Brozany „kemp“

2. 10.

SÚS Mar. Lázně

3. 10.

Výlov Břehoryje

4. 10.

Vysazení

10. 10.

Výlov Třebušín

K2
Br
K1-2
Š1-2 ᴓ 0,3 kg
K ᴓ 1,0 kg
L ᴓ 0,2 kg
Ab1 ᴓ 1,4 kg
K ᴓ 0,9 kg
Ab1 ᴓ 0,15 kg
Ab1 ᴓ 0,15 kg

Ohře 1/0-5
Ohře 1/0-5
Kemp
Brozany
Ohře 1/0-5
Ohře 1/0-5
Ohře 1/0-5
Ohře 1/0-5
Labe 10
Sádky RD
Kemp
Brozany

800 (719 kg)
620 (62 kg)
564 (188 kg)

Poznámka

Terezín –
soutok s Labem
Další produkce

1 063 (319 kg)
330 (330 kg)
930 (186 kg)
107 (150 kg)
650 (590 kg)
220 (33 kg)
220 (33 kg)

K2, Š1, Ab1,
Br

Šťástka
 Dotaz na postih zadržených pytláků v Brozanech.
Krpeš
 Přišlo vybavení pro RS, které bude rozúčtováno a předáno novým členům RS MO.
 Cesťáky členů RS za rok 2020 nutno dodat na RD do 2. 11. 2020 k proúčtování SÚS.
Tesař
 Informoval o aktivu funkcionářů v Duchcově:
- Diskutovaly se nové stanovy ČRS,
- Informace o rozpočtu a členské základně,
- Na zarybňovací plány byly podány žádosti na kraj a MZe,
- Výkon rybářského práva na revírech platí 10 let – hlídat si termíny,
- Zkoušky nových členů – vést evidenci – kolik bylo lidí a kolik uspělo,
- Konference bude 14. 11. 2020 v kampusu UJEP na Klíši – podklady budou
poslány emailem,
- Návrh – na konferenci pouze 1 člen za MO místo 2,
- Zatím neobjednávat povolenky na rok 2021 – přijde výzva.

Úkoly pro všechny MS:
 Připravit na příští výborovou schůzi návrhy na vyznamenání a rozpočet pro rok 2021.
 Zajistit u členů RS předložení cestovních příkazů za rok 2020.
Oba úkoly nejpozději do 2. 11. 2020

Další jednání výboru MO se uskuteční
dne 2. listopadu 2020 (pondělí) od 17:30 hodin.

