
Zápis z výboru MO LTM dne 6. 3. 2017 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

1. Povodí Ohře – žádost o zákaz táboření na Ohři 1 – projednáno výborem, nutno schválit na 

konferenci. 

2. Informace SÚS Ústí n. L. pořádání výletu pro mládež do Dinoparku Plzeň – předáno p. 

Novákovi. 

3. Žádost o informace o pořádání dětských táborů v roce 2017 ve vazbě na možnost čerpání 

dotace od MŠMT – převzal p. Novák. V případě zájmu zaslat do 10. 5. 2017. 

4. SUS informace o akcích pro mládež v roce 2017 + čerpání dotace. Výbor vzal na vědomí, 

převzal p. Novák. 

5. Jednání k provozu MVE na dolní Ohři proběhne dne 17. 3. 2017 v 9,00 hod. Účast za 

MO ČRS Ltm p. Bulant, Čurda a Šťástka. Změna – jednání proběhne od 8,00 hodin. 

6. Žádost o povolení výjimky z denního lovu ryb na závody dne 10. – 11. 6. 2017. Bude 

odesláno na SÚS UL. 

7. SÚS žádá o dodatečné zaslání seznamu vydaných povolenek zdarma za rok 2016. P. Čurda 

již zaslal. 

8. Zápis z členské schůze MS Bohušovice. 

 

 

Různé: 

 

 Pro opakovanou neúčast zástupce MS Lovosice, která nedodala potřebné podklady 

k uzavření hospodaření za rok 2016, výbor MO rozhodl o mimořádném zasedání 

předsednictva na den 20. 3. 2017 od 17:30 hod. na RD. Na jednání nutno pozvat předsedu 

MS Lovosice p. Jakuba Matouška. Pozvánku zpracuje p. Bulant. Účast předsedy, 

místopředsedy, jednatele a předsedy dozorčí komise povinná. 

 

 Výbor MO rozhodl, že na výročních členských schůzích MS se budou prodávat členské 

známky pouze za přítomnosti pracovníka kanceláře p. Čurdy. 

 

 Výbor schválil návrh p. Krpeše, kdy při neodevzdání sumáře úlovků v daném termínu (do 

15.2 daného roku) bude členovi MO ČRS Ltm účtována pokuta ve výši 200,- Kč. Tento návrh 

bude projednán na výroční konferenci MO Ltm. 

 

Bulant 

 Informoval o jednání k MVE (manipulační řád) na Labi z 22. 2. 2017. Zápis z jednání přijde. 

 Byly zakoupeny 2 kusy digitálních PH metrů WA AD 100 + kalibrační roztoky. Jeden kus 

předán zástupci MS Doksany p. Šťástkovi. 

 Byla podána žádost o dotaci na KU v Ústí nad Labem pro nákup vybavení pro zajištění 

rybochovných činností „Dotace Rybářství“ . 

 
Löwy 

 žádá o zaslání výročních zpráv za jednotlivé činnosti MO, fotografií z činnosti MS apod. pro 

konferenci nejpozději do 23. 3. 2017. 

 



 

Krpeš 

 Informace ze zasedání územního výboru. 

 Informace ze školení členů RS pořádané MěU Ltm. 

Členové RS kteří nebyli na školení, jsou povinni si sami zajistit proškolení u Ing. Minkové, 

telefon 416 916 170 nejpozději do 31. 3. 2017. Jinak nebudou moci nadále vykonávat činnost 

RS. 

 Školení členů RS místních skupin s vedoucím RS proběhne v termínech: 

- 4. 4. v 17,00 hod. – MS Litoměřice a Bohušovice 

- 6. 4. v 17,00 hod. – MS Lovosice 

- 7. 4. v 17,00 hod. – MS Doksany 

 MS nahlásí p. Krpešovi do 31. 3. 2017 členy RS, kteří nemají razítko. 

 Výbor odsouhlasil navržené nové žadatele na RS – p. David Prokůpek (MS Ltm), p. Jiří Mikas 

(MS Úštěk) a p. Pavel Schubert (MS Úštěk) – postoupení na SUS 

 

Palán  

 Po dohodě s p. Novákem proběhne dne 8. 4. 2017 brigáda na úklid břehu Labe, pod 

záštitou Povodí Labe a MS Ltm. Podrobnosti a informovanost spolu s propagací zajistí MS 

Litoměřice. 

 

Čurda  

 Plán jarních výlovů 2017 

 

Název rybníka / 
potoka 

Datum Hod. 
Místo a čas setkání 

  

Pokratický potok 18.3 7,00 Rybářský dům, LTM 

Brusovský potok 25.3 8,00 Brusov u trafačky 

Břehoryje rybník 8.4 8,00 Břehoryje 

Pokratický potok 15.4 8,00 Pokratice - U Kapličky 

 

 Byla provedena revize hasicích přístrojů na RD a chata Nové Dvory. 

 Nahlášené termíny rybářských závodů budou zaslány na SÚS s žádostí o jejich povolení. 

Zajistí p. Čurda. 

 

 

Zapsal: Ladislav Tesař, jednatel MO 

 

 

Schválil: Ing. Miroslav Bulant 

 předseda MO ČRS Ltm 


