
Zápis z výboru MO LTM dne 7. 11. 2017 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

 

1. Informace od SÚS – mimořádný příspěvek pro místní organizace sdružené do SRH 
ve výši 20 000,- Kč bude zaslán do 30. 11. 2017. 

- výbor bere na vědomí 

2. Zápis z výborové schůze MS Úštěk z 13. 10. 2017. 

- výbor bere na vědomí 

3. Zápis z výborové schůze MS Litoměřice z 9. 10. 2017. 

- výbor bere na vědomí 

4. Zápis z výborové schůze MS Doksany z 6. 10. 2017. 

- výbor bere na vědomí 

5. Zápis z výborové schůze MS Bohušovice z 6. 10. 2017. 

- výbor bere na vědomí 

6. Informace od SÚS – mimořádný finanční příspěvek pro RS ve výši 1 000,- Kč. 

- výbor bere na vědomí 

7. Pozvánka z MěÚ Litoměřice k účasti na místním šetření – Ploskovický potok – 
nakládání s vodami – neoprávněná manipulace. 

Za MO se zúčastnil p. Čurda  

8. Od SÚS – Hospodářské prověrky proběhnou pro MO Litoměřice dne 29. 11. 2017 od 

12:00h. 

Účast – předseda, hospodář a dozorčí komise. 

 

Různé: 

 

Od SÚS zaslán návrh na změnu hospodaření na nádrži Býčkovice z režimu P na MP. 

Výbor MO zásadně nesouhlasí s převedením nádrže Býčkovice ze pstruhového na 

mimopstruhový režim. 

 

Bulant 

 Informoval o produkci ryb na chovných revírech MO za 2017 – viz tabulka. 
 

 ks Kg 

K 2-3 4 112 4 040 

K 1 6 050 742 

L 2 20 10 

L 1 80 16 

Am 2-3 0 0 

Š 2-3 879 290 

Ca 1 0 0 

 Br 0 0 

Po 2 1 958 17 cm 

Pd 0  

Tl 0  



 

 Přednesl návrh odměn – bylo výborem schváleno. 

 Informoval o možnosti zakoupení nově od 1.11.2017 „Rybářský lístek“ tzv. časově 

neomezený – cena 1 000,- Kč nebo 30-ti denní za 200,- Kč. 

 

Krpeš 

 Členové RS: odevzdat cestovní příkazy (v hodnotě 1000,-) do 30. 11. 2017. 

 potvrdil zvýšení ceny členské známky od 1. 1. 2018 – cena 500,- Kč. 

 

Šťástka 

 Návrh nové pojistné smlouvy na rybářskou chatu v Nových Dvorech. Jsou podány 

dva návrhy – na 500 tis. Kč a na 700,- Kč. Výbor se přiklání k pojistné smlouvě v 

hodnotě 700 tis. Kč.  

Pan Šťástka ještě zjistí přesné podmínky, definované ze smlouvy, ohledně 

zabezpečení objektu.  

 Informoval o jednání na Povodí Ohře k úhynu živočichů. Byly předány vzorky 

k laboratorním rozborům. 

 

Novák 

 Informoval o dětských rybářských závodech v Litochovicích dne 28. 10. 2017. 

 Čerpání dotace na mládež, je splněna a probíhá proúčtování s SÚS. 

 Pokusí se zajistit u MS Lovosice informace k vyúčtování zakoupeného vybavení pro 

mládež. 

 

Čurda 

 11.11.2017 proběhne výlov nádrže Býčkovice. Sraz účastníků v 7:30 hod. na RD. 

 Informoval o poškození střešní krytiny RD. Bude nutná její výměna na jaře 2018. 

 Informoval o prodeji kaprů v době 21. – 23. 12. 2017 v RD. Výbor MO schvaluje. 

 Dne 8.12.2017 proběhne v RD školení nových členů od 17 hodin (sebou foto a 800,-). 

 Informace pro MS – členské známky na 2018 se budou prodávat pouze na 

výročních schůzích MS a v kanceláři RD od 1.1.2018. 

 

 

Úkoly: 

 

 Zpracovat cesťáky do 30. 11. 2017. 

 MS zpracují své požadavky na povolenky zdarma nejpozději do 15. 11. 2017 

a zašlou emailem. 

 MS zpracují návrhy rozpočtu na rok 2018 do 30. 11. 2017. 

 MS Lovosice v současné době díky nečinnosti předsedy nefunguje – nutno 

dokončit vyúčtování a inventarizaci za rok 2016 !!! 

 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční  

dne 4. prosince 2017 (pondělí) od 17,30 hodin. 


