
Zápis z výboru MO ČRS LTM - 8.11.2016 
 

 

Přítomni:  
- dle prezenční listiny (omluven p. Krpeš) 

 

Pošta: 
 písemná a podepsaná rezignace Petra Růžka z funkce předsedy i z Výboru MO 

 Lesy ČR – stanovisko správce k vypouštění vod z malé vodní nádrže Velký Újezd do Lučního 

potoka 

 Krpeš – příspěvek na krajskou konferenci ČRS – přečteno a doporučeno všemi hlasy 

 

Zápisy z MS: 
 Zápisy ze schůze – dodaly Bohušovice, Úštěk, Doksany 

 Požadavek Úštěk, Doksany – digitální měřič PH (zařadit do návrhu rozpočtu 2017) 

 Úštěk – nový vedoucí rybářského kroužku – skončil Hřebíček st. a nastoupil Hřebíček ml. 

 

Různé: 
 

Ing. Löwy 

1) Návrh na kooptaci nového člena do výboru MO 

Nový člen výboru Roman Drábek, tel. 728 540 619, e-mail: romandrab@email.cz 

Schváleno všemi hlasy 
 

2) Prověrky UZS Ústí nad Labem 

1.12.2016 v 12.00 hod (přítomnost: hospodář, zástupce hospodáře, předseda MO, 

místopředseda MO, předseda DK 
 

3) Podklady pro aktualizaci webových stránek 

 – aktualizace dodány jen z MS Bohušovice, Doksany a Úštěk.  

- Nutno doplnit co nejdříve další změny z MO Ltm, MS Ltm a Lovosice, podklady za 

RS, mládež – zaslat písemně ne e-mail MO !!! 
 

4) Návrhy na povolenky zdarma 

Odeslat návrhy na povolenky zdarma pro členy RS, za jednotlivé MS, za hospodářský a 

pstruhový odbor a za MO – počty předběžně zůstávají stejné jako v roce 2016. 
 

5) Odměny za rok 2016 

Předložen návrh na výši odměn pro jednotlivé členy MO za rok 2016 – návrh 

odsouhlasen všemi hlasy 
 

6) Cestovní příkazy 

Do příštího výboru dodat k vyúčtování cestovní příkazy za rok 2016 (1 km = 6 Kč) 
 

7) Volba nového předsedy MO ČRS Litoměřice. 

Návrh na Ing. Miroslava Bulanta  

Odsouhlaseno všemi ostatními hlasy (1 se zdržel hlasování)  

Ing. Miroslav Bulant byl zvolen předsedou MO ČRS LTM 
 

8) Volba hospodáře MO ČRS Litoměřice 

Návrh na p. Romana Drába (absolvent rybářské školy) 

Odsouhlaseno všemi ostatními hlasy (1 se zdržel hlasování) 

p. Roman Dráb byl zvolen hospodářem MO ČRS LTM 

mailto:romandrab@email.cz


 

p. Šťástka 

- v rozpočtu 2016 je hliníkový žebřík – doporučeno schválenou položku koupit 

- v programu krajské konference jsou dva závažné body: zvýšení povolenek o 100 Kč 

a prodej RD Vikletice. Jaké je doporučení MO. Po diskuzi bylo doporučeno: 

nepodpořit ani jeden z těchto bodů. 

- informace o plánované výstavbě malé vodní elektrárny v Pístech – 25.11.2016 

prezentace, návrh snížení výkonu na 210 kW, upozornění, v průběhu stavby lze 

provést změnu stavebního povolení bez změny všech potřebných vyjadřovaček!!! 

 

p. Novák 

- pro příští rok 2017 opět platí, že bude zdarma pro děti jejich první vydaná povolenka 

- nahlásit vedoucí rybářských kroužků a kontakty na ně 

 

Ing. Bulant:  

- další schůze výboru v roce 2017 – každé první pondělí od 17:30, 

- prosinec 2016 – schůze výboru v úterý 6.12.2016 v 17:00 hod. (v pondělí je Mikuláš) 

 

p. Čurda:  
- 2.12.2016 v 17:00 hod. zkoušky nových členů (s sebou 1 foto, 700 Kč) 

- 6.12.2016 – kontrola TBD Povodí Ohře – Břehoryje 

- 7.12.2016 – kontrola TBD Lesy ČR – Třebušín 

- Prodej kaprů v areálu MO ČRS LTM - od 21.12.2016, za stejných podmínek jako v roce 

2015 – odsouhlaseno všemi hlasy 

 

Ing. Prokop: 

- Informace o stížnosti na RS – p. Karel Kristlík, po dohodě s vedoucím RS – stížnost na 

RS příslušný MěÚ Litoměřice (byla mu zaslána), u nás bude projednáno na školení RS 
 

 

Zapsal: Ing. Jan Prokop 

 


