Zápis z výboru MO LTM dne 3. 1. 2022
Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. Zápis ze schůzí výborů MS
- Doksany dne 5. 11. 2021
- Bohušovice dne 16. 12. 2021
- výbor bere na vědomí
2. Plavební správa – zahájení správního řízení ve věci: Vodní plocha Velké Žernoseky - půjčovna
evidovaného plavidla - Vondrák Petr, IČO46934618 (stanoviště v MVPP)

Různé:
Bulant
• Úspěšné absolvovaní prověrek hospodaření od SUS a odsouhlasení dodávek a produkce násad
pro MO Ltm na rok 2022. Rok 2021byl nejhorším co se týká produkcea ryb a tím i finanční
ohodnocení Mo za 4 leté období, kdy vykazujeme ztrátu cirka o 100 tisíc Kč v produkci násad.
• Od čistotářů MS požaduje zaslat hlášení do příštího výboru, prozatím pouze hlášení od MS
Bohušovice.
• Od SUS proplaceny náklady za RS Mo Ltm + náklady za vyprodukované násady ryb u MO Ltm.
• Láďa Krpeš připraví krátké stanovisko za MO Ltm k dopisu od Plavební správy do 20. 1. 2021.
• Stanovení termínů výročních schůzí u MS, prozatím předběžně stanoveny tyto termíny:
o MS Úštěk Racek 9:00 hodin 12. 2. 2022
o MS Doksany 9:00 hodin Růžek 19. 2. 20222
o MS Bohušovice 10:00 hodin Radnice 26. 2. 2022
• Termíny plánovaných závodů, včetně propozic, u MS prosím zašlete na email
radek.lowy@gmail.com .ke zveřejnění na www. Stránkách MO
• MS Lovosice nutno dodat propozice na noční závody Lovosický úhoř 2022 k postoupení na SUS
(žádost o 24 hod rybolov na MZE) termín do 7. 2. 2021
• Povodí Ohře- změna ostrahy od 1. 1. 2022, což znamená prozatím víkendové uzavření podjezí
pro rybaření (nedostupnost klíče). Proto bude zaslána oficiální žádost na Povodí Ohře o
zpřístupnění podjezí. – zajistí předseda

Krpeš
• Opět velký problém vypsání cesťáků za RS
• Termín konference SUS pro rok 2022 bude předběžně červen a následně sněm ČRS pak v září
Turčín
• Kontrola rybochovných zařízení, vše bez problému a plný stav je u VD V. Újezd, Třebušín i
Břehoryje.
• V Opárně nutno posekat stávající porost rákosu a rybník napustit z poloviny, aby došlo k utopení
stávajícího porostu.
Antuš
• Podána žádost o dataci na mládež u MS na MěÚ Bohušovice

Kovrzek
• Informoval o proběhlé brigádě (18-19. 12. 2021) na Břehoryjích a Konojedských rybnících, kde
došlo k odstranění náletových dřevin.
• Požádal o schválení částečného napuštění spodní nádrže v Břehoryjích – výbor schvaluje a
souhlasí s částečným napuštěním spodní nádrže za účelem srovnání a zatažení dna.
Novák
• požaduje zaslání zpráv od vedoucích mládeže u MS do 7. 2. 2022
Prokop
• Obdržel hotové inventury za MS Úštěk a Bohušovice.
• Inventura na RD proběhne 8. 1. 2022 d 9 hodin.
Durček
• Žádá o prověření, zda byl proplacen údajný nákup křovinořezu pro MS Lovosice – zajistí Prokop
o inventuru na RD.
• Podal žádost na MěÚ Lovosice o možnost parkovaní „ u lodiček“.
Šťástka
• Provedena revize komínu + revizi elektro na chatě N. Dvory, faktura bude zaslána na MO Ltm.
• Domluvena prořezávka jasanů v blízkosti ryb. chaty, obdržel souhlas od Lesů ČR

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 7. února 2022 (pondělí)
od 17,30 hodin.

