
Zápis z výboru MO LTM dne 8. 1. 2018 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
 
Pošta: 
 

1. Zápisy z jednání výborů MS 

 Úštěk z 8. 12. 

 Doksany z 8. 12. 

 Lovosice z 21. 12. 
- výbor bere na vědomí 
 

2. ČRS zaslal socioekonomickou studii sportovního rybolovu.  
Celá verze je k dispozici na: 
https://www.rybsvaz.cz/download/rada/CRS_socioekonomicka_studie_2017.pdf 

- výbor bere na vědomí 
 

3. Byly podány tři nabídky na výměnu střešní krytiny na RD: 

 firma Kočí Jaroslav – celková částka: 404 424,- Kč 

 firma Pokrývačství Josef Kovář – celková částka: 425 926,- Kč 

 firma Klempířství, pokrývačství Řebíček – celková částka: 388 102,- Kč 
 
Výbor jednomyslně schválil nabídku od firmy Klempířství, pokrývačství Řebíček. K 
opravě by mělo dojít v období  červen - srpen 

 
Různé: 
 
Výroční schůze MS: 
 

MS Datum Čas Místo 

Úštěk 17. 2. 2018 9,00 hotel Racek 

Bohušovice n. O. 17. 2. 2018 9,00 
sál restaurace 
Radnice 

Doksany 24. 2. 2018 9,00 restaurace Na Růžku 

 
Předsedové MS Lovosice a Litoměřice doloží urychleně termín a místo konání 
výroční schůze!! 
Delegáti za MO budou ustanoveni po doplnění termínů zbývajících MS (5.2.2018)  

 
 
Krpeš 

 MS zašlou požadavky na dovybavení RS. K dispozici je 10 dalekohledů a 15 čelovek. 

 Rozdal materiál zástupcům MS k projednání na svých výročních schůzích, jedná se o 
problematiku srkaček a možnosti ponechání si max. 2 kusů lína. Tato problematika 
bude dále řešena na konferenci MO. 

 
Šťástka 

 Informoval o vyčištění koryta Čepele v úseku od soutoku s ramenem až po silniční 
most. 

 

https://www.rybsvaz.cz/download/rada/CRS_socioekonomicka_studie_2017.pdf


 
Novák 

 Zašle předsedovi termíny a místa konání závodů v roce 2018, o které je nutno 
požádat SUS. 

 Zašle návrh na vyřazení materiálu za mládež po provedených inventurách. 
 
Löwy 

 Předal MS inventurní soupisy. 

 Výsledky inventur zašlou MS nejpozději do příští schůze výboru MO. 

 Opět jsou v provozu webové stránky MO. Každý si zkontroluje své údaje (RS, 
mládež, výbory MS, MO, otevírací doba kanceláře, různé poplatky apod.) a příp. 
změny nahlásí na email MO nebo na radek.lowy@gmail.com 

 
Prokop 

 Spolu s inventurní soupisy předat návrh na likvidaci majetku. 
 
 

 
Bulant 

 Byl podepsán dodatek ke smlouvě s povodím Ohře na rybník Břehoryje opět na 
1 rok. 

 Požaduje hlášení od čistotářů MS Lovosice, Úštěk a Litoměřice za rok 2017. 
 

Na základě opětovné nečinnosti ze strany SUS ve věci povolení odstřelu rybožravých 
predátorů na obhospodařovaných revírech MO. Výbor MO požaduje, aby tato problematika 
byla převedena zpět do kompetence MO Litoměřice a výborem SÚS byl pověřen k jednání o 
výjimce k odstřelu kormorána a dalších rybožravých predátorů na revírech MO Litoměřice 
člen výboru MO p. Zdeněk Novák. 
 

Oficiální žádost zašle předseda MO na SUS. 
 
 

Další jednání výboru MO se uskuteční  
dne 5. února 2018 (pondělí) od 17:30 hodin. 

mailto:radek.lowy@gmail.com

