
Zápis z výboru MO LTM dne 5. 2. 2018 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Pošta: 
 

1. Zápisy z jednání výborů MS 

 Doksany z 12. 1. 

 Bohušovice z 11. 1. 
- výbor bere na vědomí 

2. Členská schůze MS Lovosice se koná 24. 2. 2018 od 9,00 hod. v Besedě. 
3. MěÚ, odbor životního prostředí zaslal informaci o schválení „Manipulačního řádu VD Lovosice“. 
4. SÚS Ústí n. L. oznamuje, že byla prodloužena nájemní smlouva s Povodím Ohře na vodní nádrž 

Sulejovice a to do 31. 12. 2022. 
5. SÚS Ústí n. L. – zaslal vyjádření k žádosti MO o pověření člena MO Ltm k jednání s orgány 

ochrany přírody o výjimce k odstřelu kormorána a dalších rybožravých predátorů – dále se řeší. 
6. Bylo odesláno na SÚS 

 výkaz o činnosti mládeže za rok 2017 

 hlášení o čistotě vodza rok 2017  

 počty vrácených celosvazových úlovkových lístků rok 2017 

 informace k členským schůzím v roce 2018 

 dotazník zájmu o školení elektro a hospodářů v roce 2018 
7. Zasláno stanovisko MO Ltm na obec Polepy, k odpouštění hladiny Úštěckého potoka na jezu v 

Oknech ohledně opravy jezu.   
 
 
Různé: 
 
Výbor MO schválil seznam delegátů MO na členské schůze MS: 
 

MS Datum Čas Místo Delegáti 

Úštěk 17. 2. 2018 9,00 hotel Racek Čurda, Groh 

Bohušovice n. O. 17. 2. 2018 9,00 sál restaurace Radnice Bulant 

Doksany 24. 2. 2018 9,00 restaurace Na Růžku Bulant, Čurda 

Lovosice 24. 2. 2018 9,00 restaurace Beseda Löwy, Prokop, Krpeš 

Litoměřice 3. 3. 2018 9,00 restaurace Luna Löwy, Čurda, Bulant 

 
Konference MO se bude konat dne 24. března 2018 od 9,00 hodin v restauraci Luna. 
Výbor jednomyslně schválil program konference a počty delegátů z jednotlivých MS. Účast zvolených 
delegátů je povinná, dochvilnost nutná. Prezentace delegátů od 8:30 hodin. 
 

MS Počet delegátů 

Úštěk 8 

Bohušovice n. O. 10 

Doksany 10 

Lovosice 12 

Litoměřice 30 

Celkem 70 

 
Bulant 

 informace z jednání hospodářského odboru 

 financování z dotace K17 – nákup a zarybnění revírů SUS těžší kategorii ryb: Š, Am, Ca, 
PD, L, Li celková částka byla 2.3 mil.Kč 



 dne 5. 5. 2018 proběhne úklid nádrže Nechranice 

 schválení pro rok 2018/19, 24 hod. lov na nádrži Nechranice v období od 16. 6. – 31.8. 

 v průběhu měsíce dubna by mělo dojít ke schválení nových denních dob lovu na MP a P 
vodách, které by měly platit již pro tento rok; informace proběhne prostřednictvím medií a 
www. stránek svazu 

Krpeš 

 nutno, v co nejkratší době, dodat seznam zájemců o RS 

 17.11.2018 proběhne konference SUS a následně 24.11.2018 sněm SUS, nutno stanovit 
delegáty 

 SUS zakoupil do vlastnictví VN Čakovice 

 Dohoda s poříční policií na společných kontrolách s RS, které by se měly konat na 
revírech MO Ltm od měsíce dubna v termínech 1-2x do měsíce, bude upřesněno dle potřeby 

Löwy 

 Rozdal seznamy členů MS k 31.12.2017 

 zajistí prodej členských známek na výroční členské schůzi v MS Lovosice 

 požaduje zaslání zpráv pro konferenci od jednotlivých činovníků do konce února pro 
zpracování, totéž i případného obrazového materiálu z činností za jednotlivé MS či odbory 

Prokop 

 Informoval o proběhlých inventurách 

 Nepředána inventarizace za MS Ltm 

 Nutno dodat od všech MS seznamy věcí na případné vyřazení ze stávajících inventur 

 V průběhu roku 2018 budou nově zavedeny separátně evidence dalekohledů a čelovek pro 
RS- zajistí Krpeš a obdobně pro HO evidence gumáků a holin -p. Čurda 

 Kontaktuje pí. Pospíšilovou ohledně nevyúčtované dotace za MS Lovosice pro rok 2017 
 

Čurda 

 23.3.2018 proběhne nábor nových členů  na RD od 17hodin 

 Celkem nebylo vráceno za MO Ltm 200 povolenek MP SUS 
 
 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 5. března 2018 (pondělí)  
od 17,30 hodin. 


