Zápis z výboru MO LTM dne 5. 9. 2022
Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. Zápis ze schůzí výborů MS
- Bohušovice dne 5. 9. 2022
- výbor bere na vědomí
2. Zaslán plán podzimních výlovů od SÚS
• předáno p. Čurdovi
3. Rozhodnutí MŽP ve věci MVE Křesín
• předáno p. Šťástkovi
Různé:
Bulant
• Informoval o proběhlé konferenci SUS
o Vedení SUS bylo zvoleno ve stejném složení, předsedou zůstává JUDr. Holý
o Výbor rozšířen na 11 členů o JUDr. Bařtipána a p. Zlatohlávka, vyřazen p. Jakeš z MO Most.
• Vzhledem k nárůstu cen všech vstupních komodit dojde zcela jistě k navýšení ceny povolenky na
rok 2023, návrh je v rozmezí 1600 – 2000 Kč konečná cena bude upřesněna na konci září.
• Cena známek pro rok 2023 je navržena na 700 Kč (navýšení o 200 Kč) dospělí, 300 Kč mládež
(navýšeno o 100 Kč) a 150 Kč děti (navýšení o 50 Kč) opět bude projednána v průběhu září
• Žádost p. Hřebíčka ml. o dotaci na mládež od města Úštěk, byla akceptována a zaslána na účet
MO Litoměřice ve výši 9.000 Kč - MS Úštěk může čerpat, nutno proúčtovat do konce roku 2022.
Turčín
• 22.6. 2022 vysazen PD v počtu 222 ks o prům. váze 0,3 kg na revír 443056 (Úštěcký potok)
• 7.7. 2022 proběhlo mimořádné vysazování PD v počtu 270ks o prům. váze 0,3 kg na revír Ohře 1
• 2.9. 2022 vysazen sumec prům. 10 cm v počtu 600 ks na revíry Labe 8,9,10 a pískovna VŽ
Krpeš
• Příští týden proběhne výbor SÚS.
• V termínu 8 - 11.9 bude probíhat LRU položená na revíru Labe 9 v úseku Mlékojedy - Prosmyky
• Revír Velké Žernoseky a Labe 8 pak LRU přívlač z plavidel v termínu 9 - 11. 9. 2022
Junek
• Informoval o proběhlé brigádě na revíru Konojedy 2, oprava hráze.
• 31. 8. 2022 se konali rybářské závody mládeže na Barvíři (pohár MěÚ Úštěk) účast 33 dětí.
Čurda
• Provedena údržba VD Třebušín.
• Opět probíhá pravidelné krmení násad na VD Třebušín, Břehoryje od poloviny srpna.
• V. Újezd bohužel vyschnul z důvodů 0 přítoku.
• Předal plán výlovů MO, viz příloha zápisu.
Antuš
• Příprava ryb. závodů viz příloha zápisu - 24. 9. 2022 od 7 hodin
• Žádost o nákup PHM do el. centrály a osvětlení do přístřešku v hodnotě cca 1000 Kč
- Výbor schvaluje

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 3. října 2022 (pondělí)
od 17:30 hodin.

