Zápis z výboru MO LTM dne 14. 11. 2022
Přítomni: dle prezenční listiny
Pošta:
1. Zápis ze schůzí výborů MS
- Bohušovice
- Doksany
- Lovosice
- Úštěk
- výbor bere na vědomí
2. Zaslán plán HO prověrek pro rok 2022 od SUS.
3.
Různé:
Bulant
• Informoval o termínu HO prověrek, který bude dne 1.12.2022 od 12 hodin na RD, nutná přítomnost
vedoucího kanceláře, hospodáře a předsedy (Bulant, Čurda, Turčín).
• V příloze zápisu zasílá přehled vyznamenaných v rámci MO Ltm za minulá období.
• Seznámil přítomné s odměnami na rok 2022, pro které je nutno k vyúčtování přinést na příští výbor
cestovní příkaz v dané hodnotě (6 Kč/km) spolu se smlouvou o vyplacení cest. náhrad rozeslanou
prostřednictvím Ing. Löwyho.
• Požaduje od předsedů MS rozpočet na rok 2023, zatím obdržen rozpočet od MS Bohušovice
a Doksany.
• Do 20.11. 2022 nutno zaslat na email radek.lowy@gmail.com seznam povolenek zdarma kdo tak
neučinil, po tomto datu nebude již požadavek akceptován !!.
• Vánoční prodej kaprů bude opět zahájen na RD od 20.12- 23.12. 2022 od 8-17hodin, ceník ryb
a prací bude zveřejněn na www stránkách MO.
• Předán přehled vysazování do revírů MO Ltm k 31.10.2022 a produkce násad za MO Ltm.
Turčín
• Dne 7.11.2022 vysazen kapr do revíru Labe 8 o váze 940 kg.
• Probíhá napouštění Třebušína po výlovu.
• Do V. Újezda stále voda neteče.
Čurda
• Školení nových členů proběhne dne 2.12.2022 od 16 hodin na RD, sebou psací potřeby foto typu
OP a 1.400Kč.
• 10.11.2022 proběhl odlov Po agregátem na revíru 443056 (Úštěcký potok) z důvodu stavebních
oprav v městské části v úseku cca 250 m. Ryba byla vysazena níže po proudu.
Löwy
• Proběhla aktualizace www stránek s cenami povolenek a brigád pro rok 2023.
• Informoval o projektu rekultivace rybníku v Pokraticích, kde prozatím došlo ke směně okolních
pozemků a ovzorkování bahna, ve kterém byla zjištěna přítomnost olova, proto bude vzorkováno
ještě jednou. Rybník bude nadále vypuštěn a mimo provoz i v roce 2023.

Krpeš
• Informoval o situaci na SUS s vazbou na nastalou situaci ohledně proběhlých a napadených voleb
předsedy SUS.
• Žádá o zaslání cesťáků za RS, kdo tak neučinil nejpozději do příští výborové schůze (5.12. 2022)
(6 Kč/km), max hodnota je 1000 Kč/osoba.
• Požádal výbor o schválení návrhu ohledně zákazu rybolovu v nadjezí -100 m od elektrárny (MVE)
na pravém břehu Labe 8.
- Výbor bere na vědomí a schvaluje.
Palán
• Informoval o novém programu rybářství vypsaného v rámci dotací od MZE.
• Požaduje prověřit email, jelikož neobdržel poslední informace, z říjnové výbor. schůze, které se
nezúčastnil.
Durček
• Požaduje zaslat vzor smlouvy od Lovochemie.
Junek (Kovrzek)
• Informoval o brigádách na revíru Konojedy.
• Požaduje klíč od malého stavidla v Břehoryjích – zajistí p. Groh.
Novák
• Testuje dle požadavku fotopast k případnému využití na chovný rybník v Brozanech.
• Pokusí se zajistit fotopast pro Karaš přes Povodí Labe.
Antuš

•

Předal vyúčtování dotace od Měu Bohušovice a rozpočet na rok 2023 v případě, že nebude od
MěÚ Bohušovice poskytnuta dotace na rok 2023.

Další jednání výboru MO se uskuteční
dne 5. prosince 2022 (pondělí)
od 17:30 hodin.

