
Zápis z výboru MO LTM dne 2. 5. 2017 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 
 

1. MěÚ Litoměřice OŽP schválil manipulační řád na VD České Kopisty – výbor bere na vědomí. 

2. Min. zemědělství odsouhlasilo výjimku z denní doby lovu pro rybářské závody „Dynamite Cup 2017“ 

ve dnech 16. – 18. 6. 2017 – výbor bere na vědomí a pověřuje vedoucího RS p. Krpeše o zajištění 

stanovených podmínek. 

 

Různé: 
 

Bulant 

 informoval o dodání a instalaci PC do kanceláře, nákup schválen na minulém jednání výboru MO; 

 předal doplněné chemikálie pro čistotáře vod přítomným zástupcům MS Doksany a Bohušovice; 

 kontaktoval p. Duška z MěU Bohušovice a zároveň zaslal novou žádost ohledně ukončené smlouvy 
na využití pozemků pro MO Ltm „Bohušovický teras“.  

 

Krpeš 

 informoval o ukončení činnosti v RS pana Daniela Trapányho; 

 podal návrh na ustanovení do funkce člena RS pana Davida Prokůpka; 

 informoval o schválení dotace na činnost mládeže pro MO Ltm pro tento rok od Č. olymp. výboru 

(2 500,- Kč/dítě). 
 

Antuš 

 dotaz na nájemní smlouvu k pozemku „Bohušovický teras“ – předseda výboru již požádal o 
prodloužení smlouvy. 

 

Prokop 

 informoval, že MS Lovosice dosud nedodala inventury za rok 2016, proto nutno vyzvat p. Matouška, 
aby se dostavil na následující výbor k dořešení, jinak bude provedena inventura zástupci výboru MO 
na MS Lovosice; 

 Dotace za 10.000 Kč SCHZ – dodána v prosinci 2016 – ve vyúčtování není žádný předmět dražší 
3.000 Kč (evidence drobného dlouhodobého majetku) 

 Dotace za 10.000 Kč Město Lovosice, dodána v červenci 2016, vyúčtování dodáno v březnu 2017, 
zde je jeden rybářský prut dražší 3.000,- Kč – nutno v roce 2017 zaevidovat v majetku 

 nutno probrat s pí. Lísalovou problematiku evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku 
v operativní evidenci. 

 

Palán 

 informoval o brigádě - úklid břehu Labe dne 8. 4. 2017, účast pouze 20 lidí, uklizeno území od nového 

mostu až po jez v Č. Kopistech + Bota; celkem nasbíráno 1,5 kontejneru odpadu; 

 navrhuje zavést tuto tradici k úklidu Labe každoročně; 

 Podaná dotace MO Ltm na nákup rybářského vybavení byla schválena zastupitelstvem ÚK. 
 

Čurda 

 Informoval o opravě gázu - prasklá kardanka, proto krmení rybníků bude po dobu opravy gázu 

zajištěno prostřednictvím p. Malečka; 

 Nákup a dovoz 35.000ks plůdku Po od MO Turnov - Vazovce, plůdek vysazen do rybochovných 

rybníků a potoků dle plánovaného rozpisu; 

 Na rybníce Břehoryje bylo doposud sloveno prutem 2000 ks násady kapra K1 (15dkg), který byl 

vysazen do Třebušína. 
 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 5. června 2017 (pondělí) od 17,30 hodin. 


