Zápis z výboru MO LTM dne 7. 3. 2022
Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. Zápis ze schůzí výborů MS a výročních schůzí MS
- Úštěk dne 12. 2. 2022 a 12. 2. 2022
- Doksany dne 14. 2. 2022 a 5. 3. 2022
- Lovosice dne 19. 2. 2022 a 19. 2. 2022
- Bohušovice dne 26. 2. 2022 a 7. 3.2022
- výbor bere na vědomí
2. Povodí Ohře Terezín: Smlouva o přístupu do podjezí Terezín - zápůjčka klíčů od brány.
Různé:
Bulant
• Informoval o jednání a podepsání smlouvy s Povodím Ohře ohledně vstupu do podjezí mimo
pracovní dobu a o víkendech. Smlouva je podepsána od 1. 3. do 31. 12. 2022. K dispozici je pouze
6 klíčů, které budou sloužit pouze pro rybáře MO Ltm, nelze je volně distribuovat a pořizovat kopie.
O zápůjčce klíčů bude vedena písemná evidence a budou půjčovány oproti vratné záloze
200Kč. Rozdělení klíčů je následovné:
o Klíč č.1 a 2 MS Litoměřice, předáno p. Čurdovi - RD Ltm
o Klíč č. 3 MS Lovosice, předáno p. Durčekovi
o Klíč č. 4 a 5 MS Bohušovice, předáno p. Antušovi
o Klíč č. 6 MS Doksany, předáno p. Šťástkovi
o Na příštím výboru oznámí předsedové MS, kdo bude za jejich skupinu pověřen evidencí
zápůjčky těchto klíčů pro výkon ryb. práva.
• Navrhuje zvážit do příštího výboru navýšení ceny brigád, (která je již 12let stejná) od roku 2023
ze současných 800Kč na 900Kč případně 1000Kč pro předložení na konferenci.
• Stanovení termínů výroční schůze u MS Litoměřice
o MS Litoměřice termín 19. 3. 2022 od 9 hodin restaurace Luna
• Stanoven termín na výroční konferenci MO Ltm dne 2. 4. 2022 od 9 hodin restaurace Luna
spolu se stanovením počtu delegátů viz klíč
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5
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Celkem
41,8
47
Stanovení volební a mandátové komise pro konferenci ve složení: předseda Šťástka, členovéJunek a Palán.
Stanovení návrhové komise pro konferenci : předseda Prokop, členové- Antuš, Durček.
Zapisovatel - Löwy.
Ověřovatel - Divecký
Konferenciér - Krpeš

Prokop
• Požaduje zaslat podklady pro konferenci + usnesení s poslední konference
▪ Zajistí předseda

Krpeš
• Informoval o nákladech na redistribuci za celosvazové povolenky, kde SÚS dostalo o 2 mil. Kč
více oproti roku 2020 a celkové náklady činily pak cca 20 mil. Kč.
• Požaduje od p. Čurdy zaslat na SUS seznam lodí s vydaným povolením pro vplutí do podjezí
v Č. Kopistech za rok 2021 jako podklad pro další jednání s SÚS.

Novák
• Požaduje zaslání plánovaných závodů mládeže na rok 2022 za MS.
• Rozeslal podklady pro školení mládeže do MS.
Löwy
• Požaduje zaslat seznamy nových výborů v rámci MS (jména funkce ve výboru a případně kontakt
a e-mail) na radek.lowy@gmail.com
• Požaduje po vedoucím RS kontrolu členů RS zveřejněných na webu.
Turčín
• Informoval o proběhlém jednání na MěÚ v Ltm ohledně Pokratického potoka, kde bude v tomto
roce provedena pochůzka se zástupci Lesů ČR a Povodí Ohře.

Čurda
• Informoval o termínu školení nových členů, které proběhne dne 25. 3. 2022 od 16 hodin, sebou
foto formát OP nebo pas a 1000Kč zálohu.
• Zajistí rezervaci v Luně pro chystanou konferenci spolu s občerstvením a zajištění mikrofonu.

Další jednání výboru MO se uskuteční mimořádně
z důvodů přípravy na výroční konferenci MO
dne 28. března 2022 (pondělí)
od 17:30 hodin.

