
Zápis z výboru MO LTM 5. 9. 2016 

 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta:  

 zápis od MS Doksany 

 

 

 

Různé: 

 

Růžek: 

 Rezignuji na funkci předsedy MO Litoměřice a odstupuje i z výboru MO ke dni 6. 9. 2016. 

 

Prokop: 

 Na Labi 10 se rozmáhá porušování rybářského řádu a pytláctví, proto žádá vedoucího RS o 

provedení kontroly. 

  

Palán: 

 Žádost o zajištění podkladů ohledně finančního rozpočtu MO Litoměřice spolu s finanční rozvahou 

pro případné zvýšení platu zaměstnance (p. Čurda) na RD.  

 

Bulant: 

 Dne 3. 9. 2016 byl HO v Ústí nad Labem; schválení od roku 2017 navýšení částek za výrobu kapra 

na 50,- Kč/kg, štika 200,- Kč/kg, bílá ryby 30,- Kč/kg , Po 14,- Kč/ks. 

 Cena povolenky MP a P pro rok 2017 by měla zůstat stejná jako v roce 2016. 

 MO bude proplacena veškerá vyprodukovaná násada ryb nad stanovený plán pro rok 2016 a dále 

dostane navíc jako mimořádné zarybnění 50 kg PD. 

 Nutnost zajistit dozor pro výlov v MO Mimoň na den 15. 10. 2016 – výbor navrhl a schválil p. 

Drába + p. Prokopa.  

 

Čurda: 

 Končí v kanceláři ke dni 31. 12. 2017. 

 Plán výlovů pro rok 2016: 

17. 9. Opárno; 24. 9. V. Újezd; 1. 10. Kemp Brozany; 8. 10. Třebušín I. II.; 15. 10. Pokratice 

rybník + potok; 22. 10. Rybník Vysoká + potok; 29. 10. Brusovský potok. 

 Dále upozornil na vandalismus u výpustných zařízení na chovných rybnících spolu s pytláctvím. 

 

Antuš: 

 Pozval výbor na rybářské závody, které se budou konat dne 17. 9. 2016 na tarasu – Třešňovka (Ohře 

1) a zároveň požádal o zapůjčení centrály na den konání závodu od MO Litoměřice. 

 

Novák: 

 Upozornil na narůstající nepořádek kolem vody od rybářů a z toho vyplývajících opatření od povodí 

Labe (zákaz vjezdu motorovým vozidlům + závory). Nově tento problém je v Prosmykách, kde 

pokud nedojde k nápravě (úklidu), provede povodí Labe stejné opatření.  


