
Zápis z výboru MO LTM dne 2. 12. 2019 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

1. Zápis z výborové schůze  - MS Úštěk z 8. 11. 2019 

 - MS Doksany z 8. 11. 2019 

 - MS Bohušovice z 7.11. 2019 

 - MS Lovosice z 11.10. 2019 

- výbor bere na vědomí 

3. SÚS UL – Dotazník zájmu o školení v roce 2020 

- zajistí Bulant 

4. MŽP – Rozhodnutí ve věci odvolání k výstavbě MVE Hostěnice – Písty. Napadené rozhodnutí 

bylo zrušeno a věc se vrací k novému projednání na KÚ. 

6. SÚS UL – Pokyn pro místní organizace k prodeji povolenek. 

- předáno p. Čurdovi 

 

Různé: 

 

Bulant 

 MS zpracují návrhy rozpočtu pro rok 2020 – termín 6.1. 2020. 

 Informoval: 

-  zaslání podkladů na CHKO a MěÚ Lovosice k plánovaným pracem na VD Opárno, 

- záslání geom. plánu pozemku v N. Dvorech na Lesy ČR, 

- o výsledku prověrek hospodaření MO od SÚS UL ze dne 28. 11. 2019, 

- o násadách ryb do MP a P revírů v roce 2019, 

- o zarybňovacím plánu na rok 2020. 

 Členové výboru si promyslí stanovisko SÚS k možnému převodu VD Býčkovice z P do MP 

revíru. Bude rozhodnuto na schůzi v lednu 2020. 

 Prodej kaprů v areálu RD Ltm  od 20 do 23. 12. 2019. Výbor schvaluje. 

 Připomněl zaslání hlášení čistotářů za rok 2019 a  jednotlivé MS, termín do 6.1. 2020 

 

Krpeš  

 Cesťáky RS jsou vyřízeny, nutno zaslat vyúčtováni za RS na SÚS, zajistí předseda. 

 Celkem odebráno za rok 2019 - 74 povolenek, z toho 7x za troling a 5x za rybolov na 3 pruty. 

Čurda 

 Zajistil razítka „Vrácen“ – dnes předáno předsedovi MS Lovosice. 

 Jednotlivé MS připraví na lednovou schůzi MO termíny výročních schůzí MS. 

 Ceníky známek a povolenek a otevírací doba kanceláře – předáno zástupcům MS. 

 Produkce ryb a vyúčtování dopravy za 2. pololetí 2019 předáno při prověrkách SÚS dne 

28. 11. 2019. 

 Stav rybníků listopad – vypuštěny 

- Třebušín II 

- Opárno 

- Dolní Vysoké 

- Pokratice 

- Břehoryje napuštěny ½, již bez přítoku 

Třebušín I – napuštěn ze 2/3, vysazeno 1 000 ks K1-2 

Brozany – Kemp plný stav, komorováno 17 000 ks K1-2 

 



 

 Bohužel tragicky dopadl výlov pstruh. rybníků v Opárně a Pokraticích, kde nebyl sloven jediný 

kus Po1, proto dodatečně provedeno slovení městké části Pokratického potoka dne 23.11, kde 

na 450 metrech celkem naloveno 139 kusů Po 2-3 o prům. délce 25 cm. 

 Žádá výbor, aby se na věci spojené s hospodářskou činností obracel na hospodáře 

pana Sedláčka z důvodů vytížení kanceláře – příprava a prodej povolenek pro rok 2020. 

 Bota V. Ž. Smlouva MO Litoměřice s TJ Slavoj nadále platí, v současnosti se oplocuje pozemek, 

který bude opatřen bránou. Závora bude ponechána, nicméně bude nefunkční. V průběhu 

prosince by měla proběhnout schůzka se zástupci TJ Slavoj, kde se domluví další podrobnosti.  

 

Prokop 

 Žádá vedoucí odborů a předsedy MS o zapracování změn v majetku MO do inventárních 

seznamů. 

 Dne 4. ledna 2020 od 9:00 na RD budou provedeny inventury. 

 

Novák 

 Informoval o sestupu družstva feeder do II. ligy. 

 

Antuš 

 Informoval o zakoupení přístřešku pro potřeby MS v ceně 6 810,- Kč, plán z dotace od města 

Bohušovice, faktura byla proplacena. Ještě zbývá vyčerpat 80Kč do konce roku. 

 

Šťástka 

 Seznámil výbor blíže z obdrženým rozhodnutím MŽP ve věci odvolání dotčených subjektů k 

plánované výstavbě MVE v Hostěnicích.  

 Zajistil a předal zpracovaný geometrický plán potřebný k prodeji pozemku ryb. chaty v N. 

Dvorech.  

 

 

 

Výbor MO Litoměřice přeje vše nejlepší do nového roku,  

šťastné prožití vánočních svátků, hodně zdraví 

a zejména pracovního nasazení  

do další rybářské sezóny. 

 

 

 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční  

dne 6. ledna 2020 (pondělí) od 17:30 hodin. 

 


