
Zápis z výboru MO LTM ze dne 5. 6. 2017 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

 

1. SÚS ČRS UL – zaslal „Komplexní rozbor hospodaření za rok 2016 – 2. část“. Výbor bere na 

vědomí. 

2. Krajský úřad Ústeckého kraje zaslal „Vyjádření k postupu při zadržení povolenky k lovu rybářskou 

stráží“ – předáno p. Krpešovi k informaci pro členy RS 

3. Firma RenoEnergo Plzeň zaslala žádost o vyjádření k územnímu řízení pro malou vodní elektrárnu 

Lovosice – Píšťany II. Předseda MO zpracuje odpověď do 15. 6. 2017. 

4. MS Lovosice předložila částečný seznam DHM za rok 2016. Zbytek bude po dohodě s předsedou 

dozorčí komise doplněn ve středu 7. 6. 2017. 

5. Ve dnech 28. – 30. 7. 2017 proběhne v Bílině mezinárodní setkání mládeže. Předáno p. Novákovi. 

6. Od SÚS zaslány podklady ke schválené dotaci ČOV pro mládež. MO Litoměřice přidělena částka 

k čerpání ve výši 70 000,- Kč. Výbor bere na vědomí. Předáno p. Novákovi. 

7. Zaslána od MěÚ Bohušovice nová nájemní smlouva na „Bohušovický teras“, na období 15. 5. 2017 

– 14. 5. 2027. Smlouva ve 3 vyhotoveních byla podepsána zástupci MO. Pan Čurda zašle jeden 

výtisk na MěÚ Bohušovice. 

 

Různé: 

 

Bulant 

 předal doplněné chemikálie pro čistotáře vod přítomným zástupcům MS Lovosice a Úštěk; 

 MS Úštěk byl dále také předán digitální pH metr ADWA AD-100 spolu s kalibračními roztoky 
k testování; 

 Dotace na podporu rybářství byla pro MO Litoměřice schválena komisí KÚ Ústeckého kraje, 
smlouva bude podepsána zástupci MO v pátek u pana Vavruši;   

 

Krpeš 

 informoval o provedených zkouškách nových členů RS, za MO Ltm splnil p. Prokůpek – nový člen 

RS; 

 pověřil vedoucího RS MS Litoměřice k zvýšené kontrolní činnosti po dobu konání závodů Normark 

(14. - 16. 6. 2017) na Labi 9; 

 

Šťástka 

 končí povolení k vypouštění rybníku v Brozanech k 30. 6. 2017. Bude zaslána nová žádost. 

 informoval, že dne 10. 6. 2017 proběhnou v Brozanech rybářské závody od 7-12h (Brozany kemp); 
 

Novák 

 informoval o výstavbě cyklostezky Prackovice – Malé Žernoseky v katastru MěÚ Lovosice. Výbor 

pověřil předsedu MS Lovosice, pana Matouška, aby zjistil bližší informace k dané problematice; 

 informoval o pořádání krajského přeboru (feeder) dne 3. 6. 2017; 

 

Kovrzek 

 dne 3. 6. 2017 proběhly rybářské závody dětí v Konojedech. Účast 12 dětí; 

 

 

 

 



Prokop 

 informoval, že DKP se eviduje v ceně nad 500,- Kč. Věci, které jsou určeny přímo k výdeji – loterie 

– plesy, ceny závody a jsou vydány z majetku během účetního roku, se do majetku neevidují. 

V případě ponechání těchto věcí př. Lovosice – dotace, kterou pí. účetní brala jako akci, je nutné 

tyto věci při vyúčtování nahlásit paní účetní k zaevidování; 

 

Matoušek 

 dne 10. 6. 2017 proběhnou rybářské závody „Lovosický úhoř“; 

 potřeba nákupu nového křovinořezu do MS Lovosice;  

 

Čurda 

 informoval o vysazení 800 ks sumce o průměrné délce 60 cm (100 ks - Ohře, 200 ks - Labe 9, 500 

ks – Labe 10) a vysazení 234 kusů pstruha duhového v tržní velikosti na ryb. revír Úštěcký potok- 

zvýšení atraktivity;  

 proběhne výměna lávky na rybníku Újezd; 

 dne 8. 6. 2017 proběhne odlov agregátem – Mlýnská strouha a 9. 6. 2017 odlov násady kapra 

v Břehoryjích; 

 

 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 4. září 2017 (pondělí) od 17,30 hodin. 


