
Zápis z výboru MO LTM dne 3. 2. 2020 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

 

Pošta: 

 

1. Zápis z výborové schůze - MS Úštěk ze 17. 1. 2020 

 - MS Bohušovice z 9. 1. 2020 

 - MS Lovosice z 13. 1. 2020 

 - MS Doksany z 10. 1. 2020 

- výbor bere na vědomí 

2. Zasláno souhlasné stanovisko od CHKO Č. Středohoří k údržbě VD Oparno. 

3. Veřejnoprávní smlouva od Města Bohušovice nad Ohří pro MO ČRS Litoměřice. 

4.  Zaslána informace od SUS Ing. Kava ohledně možnosti pojištění statutárních zástupců u všech 

svých složek, tj. MO, ÚS i rady. – výbor bere na vědomí a předběžně má zájem, nicméně je nutné 

o zaslání a doplnění dalších podrobnějších informací.  

 

Termíny výročních schůzí MS je potvrzen, pouze u MS Bohušovice je posunut začátek na 10 hodinu 
 

MS Termín Čas Místo konání Delegát MO 

Lovosice 8. 2. 2020 10,00 Beseda Krpeš 
Bohušovice 15. 2. 2020 10,00 Radnice Bulant 

Doksany 22. 2. 2020 9,00 Brozany - Růžek Bulant, Čurda 
Litoměřice 29. 2. 2020 10,00 Luna  

Úštěk 7. 3. 2020 9,00 Racek Bulant, Čurda 

 

 

Bulant 

 Pro zajištění výjimky pro rybářský závod „Lovosický úhoř“, který se uskuteční dne 13. 6. 2020 - 

nutno ještě zaslat doplňující podklady (program). 

 Na účet MO zaslána dotace od Lovochemie pro potřeby MS Lovosice. 

 1.2.2020 proběhl hospodářský odbor, kde proběhly informace ohledně zarybnění za rok 2019, 

celkové plnění a podíl všech MO SUS a ostatních US a rybářských spolků. 

 V soupisu revírů pro rok 2020 došlo k tisk. chybě u 7 revírů, kde došlo k posunutí čísla podrevírů. 

Pro MO Litoměřice se to týká P revíru 443056 Úštěcký p. a u MO Č. Lípa jde o MP revír Ploučnice 

3. 

 Hodnocení ryb stráže v rámci SUS MO Ltm má největší podíl na zadržených povolenkách (73), 

nejvíce povolenek zadrženo na revíru Labe 9 (33). 

 Předány zpracované sumáře úlovků našich členů za jednotlivé revíry MO Ltm v roce 2019. 

 Ohledně Oparna nutno prověřit stanovisko MěÚ Lovosice pro zahájení prací, dále od MS 

Lovosice zajistit brigádu na odstranění rákosu z VD Oparno. Termín bude operativně 

upřesněn z hlediska šibeničního termínu. 

 Výbor schválil rozpočet na udržovací práce pro VD Oparno v předběžné výši 250.000Kč 

 Dne 8.2.2020 proběhne brigáda v Břehoryjích, čištění přítoku do rybníka. Sraz je v 8:00 

hodin na RD nebo v 8:45 přímo na místě platí zejména pro MS Úštěk! 

 

 



 

Krpeš  

 V únoru proběhne jednání SÚS a SPS ohledně přístupu pod jezy, osobní účast. 

 Předány MS zpracované přehledy kontrol členů RS za rok 2019. 

 Rozdány vedoucím MS pozvánky na školení RS, které proběhne dne 29.2.2020 na RD od 14 

do 16 hodin, účast členů nutná!! Po tomto programu bude následovat posezení a zhodnocení 

sezony 2019, účast dobrovolná, poplatek 100Kč na občerstvení.  

 SUS schválil lodní závody v lovu přívlačí, které proběhnou na revírech Labe 8, 9, a Žernoseky 

v termínu 4 - 6.9.2020.   

 

Čurda 

 1 - 2.2.2020 proběhlo zahrazení rybníků v Pokraticích a D. Vysoké. 

 

Löwy 

 Veškeré požadavky na opravy www stránek MO zasílejte přímo na mail radek.lowy@gmail.com 

zejména propozice závodů u jednotlivých MS. 

 Předány seznamy členů MS pro výroční schůze (MS Úštěk, Brozany, Bohušovice), MS Lovosice 

bude zasláno e-mailem. 

 

Prokop 

 Předány inventury za MS krom Úštěku a mládeže. 

 Po proběhlých inventurách doporučil výboru schválit odpis DHM v pořizovací ceně 48.293,- Kč, 

výbor bere na vědomí a souhlasí. 

 20.2.2020 proběhne od 15 hodin  na RD disciplinární komise.  

 

 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 

2. března 2020 (pondělí) od 17:30 hodin. 
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