Zápis z výboru MO LTM dne 7. 2. 2022
Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. Zápis ze schůzí výborů MS
- Doksany dne 7. 1. 2022
- Bohušovice dne 6. 1. 2022
- Lovosice dne 20. 1. 2022
- výbor bere na vědomí
2. Plavební správa – Č. j.: 28/DC/22 -zahájení správního řízení ve věci: povolení
k provozování vývaziště tvořeného dvěma kotevními bójemi a plovoucím zařízením pro
vyvázání evidovaných plavidel na pozemku p. č. 45/49 u břehového pozemku p. č. 45/37
v k. ú. Píšťany.
3. MěÚ Bohušovice: veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace č.1/2022 a č.2/2022
na 3.000,- a 15.000,- pro MS Bohušovice na mládež a závody.
4. KÚ Ústeckého kraje: Výjimka ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, k záměru „MVE Písty-Hostěnice“ v k.ú. Písty a Hostěnice u Brozan –
přerušení řízení

Různé:
Bulant
• Informace k nabídce odprodeje rybníku V. Újezd v ceně 1.150.000,-, kde byla
zpracována odpověď MO s akceptací ceny ve výši 900.000 Kč.
• Od čistotářů MS požaduje zaslat hlášení co nejdříve, prozatím pouze hlášení od MS
Bohušovice a Doksany.
• Vyjednávání s Povodím Ohře o vstupu do podjezí v Terezíně v době neobsazenosti
vrátnice.
• Stanovení termínů výročních schůzí u MS, stanoveny tyto termíny spolu s delegáty za
výbor MO Ltm:
o MS Úštěk Racek 9:00 hodin 12. 2. 2022 : Čurda, Turčín
o MS Lovosice 10:00 hodin Beseda 19. 2. 20222 : Krpeš, Löwy
o MS Bohušovice 10:00 hodin Radnice 26. 2. 2022 : Bulant
o MS Doksany 9:00 hodin hostinec na Růžku 5. 3. 2022 : Bulant, Čurda
o MS Litoměřice termín dodá co nejdříve
• Informace k úhynu ryb ve Štětí ze dne 15. 1. (oficiálně úhyn 200kg ryb), po vzájemných
jednání dohoda na dar pro SÚS od Mondi ve výši 200.tisíc Kč.
• Informace z konaného Hospodářského odboru.

•

Stanoven termín na výroční konferenci MO Ltm dne 2. 4. 2022 od 9 hodin restaurace
Luna spolu se stanovením počtu delegátů viz klíč
Počty dospělých
návrh počtu
členů MS
1 delegát
delegátů
k 31.12.2021
na 50 členů
Litoměřice
1064
21,28
20
Lovosice
480
9,6
10
Bohušovice
243
4,86
7
Úštěk
165
3,3
5
Doksany
138
2,76
5
Celkem
41,8
47

•
•
•

Pro ro 2022 byla obdržena dotace 10.tisíc Kč od Lovochemie pro MS Lovosice
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).

Krpeš
• Požaduje zprávy za RS od jednotlivých MS.
• Informace k přípravě zřízení pilotní profesionální RS pro revíry Nechranice, Ohře 8A,8B
a Ohře 6 a 7.
• Požaduje od p. Čurdy seznam lodí s vydaným povolením pro vplutí do podjezí v Českých
Kopistech za rok 2021 jako podklad pro další jednání s SÚS.
Novák
• Požaduje zaslání plánovaných závodů mládeže na rok 2022.
• Provedl inventury mládeže v rámci MS.
Löwy
• Předal seznamy členů dle MS.
• Požaduje zaslat na radek.lowy@gmail.com od vedoucích jednotlivých odborů MO
závěrečné zprávy spolu s vyhodnocením za uplynulé volební období jako podklad pro
konferenci MO v termínu do 15. 3. 2022
Durček
• Informoval o proplacení faktur za vodu a elektřinu v areálu lovosických chatek.
• Dotaz k na využívání chaty v N. Dvorech pro členy MS Lovosice.
Čurda
• Zajistí rezervaci v Luně pro chystanou konferenci spolu s občerstvením.

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

