
 

Zápis z výboru MO LTM 6.2.2017 
 

Pošta: 

 Pozvánka MěÚ Litoměřice 1.3.v 16.00 hod. – porada rybářské stráže zakončená testem – 

místo konání zasedací místnost – Mírové náměstí 15/7, psací potřeby s sebou. 

 SÚS - Mládež – školení vedoucích rybářských kroužků – Duchcov 25.2.2017,  9.00 – 

11.00 hod.  

 SÚS - podmínky a požadavky na pořádání rybářských závodů v roce 2017 T: do 

15.3.2017 

 SÚS - žádost o stanovisko k rybářským závodům v termínech : 

13.5.2017 Labe 8 Lovosice – přebor jaro 

hlasováno a schváleno všemi hlasy 

 2.9.2017 Labe 10 České Kopisty – přebor podzim 

hlasováno a schváleno všemi hlasy 

13. – 15.10. 2017 Labe 10 České Kopisty 2. Liga, feeder  

hlasováno a schváleno všemi hlasy 

7. – 8. 10. 2017 Pískovna Velké Žernoseky – lov ryb přívlačí z lodí – Mistrovství ČR 

hlasováno a schváleno všemi hlasy 

15. – 18.6. Normark II. Ročník závodu Dynamite cup – Labe 9 Mlékojedy,  

příslib MO Litoměřice zabezpečit kontrolu RS  

hlasováno a schváleno všemi hlasy 

 SÚS podklady k dotaci KÚ – možnost čerpání na úseku rybářství a rybnikářství 

 Pozvánka MěÚ Litoměřice na 22.2.2017 k projednání změn VD v Kopistech 

(manipulační řád vodní elektrárny) 

 

  

Zápisy ze schůze  

 Litoměřice plán. Termín závodů: 26. – 27. 8. 2017  Mlékojedy Labe 9; závody 6.5.2017 

Mlékojedy Labe 9, organizátor Bohata Radek 

 Úštěk – nový člen RS – Radek Šubert 

 Doksany – 29.4.2017 od 6.00 – 12.00 závody na revíru Ohře 1, podrevír 4  

 

 

Různé: 

 

Bulant: 

 Informace z republikového sněmu ČRS (MO organizace Most 3.054 členů, MO Ústí n/L 

2.759 členů, Ltm 2.416 členů, Teplice 2.127 členů, …, Liberec 957 čelenů), … 

 Vyřizování žádosti o dotaci na podporu rybářství (nákup vybavení) pro MO LTM: 

hlasováno a žádost schválena všemi hlasy. 

 Informace z hospodářského výboru, z dotace K17, problematika odstřelu kormorána, 

dodávka pstruha potočního pro MO Ltm z východních Čech, Požadavky na školení 

elektro 

 Nutno zaslat na SÚS požadavky na zkoušky hospodáře, zkoušky RS a školení elektro 

nejdéle do konce února. 

 SÚS plánuje Aktiv pro vedoucích RS (Duchcov + Česká Lípa), řešení problematiky 

odstavných ploch pro rybáře v úseku Litoměřice – Litochovice. 

 SÚS požaduje od MO podzimní vypuštění nádrže Býčkovice z důvodu plánovaného 

odbahnění v roce 2018.  



 Předán Mo „Sumář úlovků za rok 2016“ našich členů na revírech MO Ltm. 

 Výroční konference MO Ltm  bude 1.4.2017 v 9:00 hod restaurace Luna. MS zajistí 

navržené počty delegátů, Ltm -35, Lovo -11, Bohušovice-13, Doksany -11, Úštěk -6 

členů 

 

Krpeš: 

 Informoval výbor o zaslaných podnětech k výkonu rybářského práva, který byl 

projednáván na HO. 

 Nahlásit seznam členů RS, kterým chybí razítka T: 6.3.2017 

 Zajistí noční kontrolu RS s MS Ltm v termínu 15-18.6. 2017 při konání závodů Dynamite 

Cup.  

 

 

Šťástka: 

 Je zpracována na chatě v Nových Dvorech revize komínu a revize elektřiny, dále nechá 

připravit cenový návrh na pojištění chaty. 

 Bude řešena problematika úpravy vody na chatě. 

 

Antuš: 

 18.2.2017 výroční schůze MS Bohušovice, prodej známek bude zajištěn. 

 

Prokop: 

 Návrh likvidačního protokolu z provedené inventury, hlasováno a schváleno všemi hlasy 

 Informace o provedené inventuře 2016 – chybí inventura mládeže a MS Lovosice. 

 Dotaz a požadavek předložit od MS Lovosice vyúčtování příspěvku 10.000,- od SCHZ a 

Města Lovosice za otravu ryb na Labi 8. 

 

Čurda: 

 Navrhuje kooptovat do výboru MO ČRS Ltm p. Ladislava Tesaře  

- hlasováno a návrh schválen všemi hlasy. 

 Po rezignaci p. Kroupy na funkci jednatele k 31.1.2017 navrhuje zvolit pana Ladislava 

Tesaře do funkce jednatele  

hlasováno a návrh schválen všemi hlasy. 
 


