
Zápis z výboru MO LTM dne 3. 9. 2018 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 
Pošta: 
 

1. Zápis z jednání výboru MS Doksany dne 7. 6. 2018. 

- výbor bere na vědomí 

2. SÚS UL – Rozhodnutí VÚS k zaslanému návrhu Mo Ltm pro úpravu bližších podmínek výkonu 

rybářského práva (srkačka, lín, počet ušlechtilých ryb na povolenku) – všechny zaslané podněty 

byly zamítnuty. 

- výbor bere na vědomí 

3. SÚS UL – Pozvánka na aktiv funkcionářů ČRS dne 27. 9. 2018 od 16,00 hod. v RD Duchcov. 

                                 - účast předseda MO (náhradník Sedláček Petr) 

4. SÚS UL  - objednávky na povolenky a známky na rok 2019 -  nutno objednávat v systému LIPAN 

- termín do 15. 9. 2018 – zajistí p. Čurda 

5. SÚS UL – pozvánka na zasedání Hospodářského odboru dne 15. 9. 2018 v Litvínově. 
- účast předseda MO 

 6.  Finanční úřad Ltm- upozornění na nezaplacení daně z nemovitých věcí za pozemky v k.ú. Dolní 
Vysoké 

 
Různé: 
 
Bulant 

 Dotace „Rybářství 2018“ byla využita v částce 37.900Kč.Vyúčtování spolu se závěrečnou 
zprávou byla zaslána na KÚ v Ústí nad Labem. 

 Proběhlo výběrové řízení na rybník Břehoryje – které vyhrála MO Ltm. 

 K 31.8.2018 proběhlo výběrové řízení na rybník Liběšice – nabídka MO neuspěla. Rybník prodán 
Ryb. Doksy. 

 Nutno zajistit osvobození od daně na pozemky v k.ú. Dolní vysoké za období 2016-2018. 
 
Sedláček 

 Proveden mimořádně výlov rybníka Vel. Újezd – slovena K 2 v počtu1 648 ks ryb o váze 989 kg, 
vysazena na Labe 10. 

 Plán výlovů – podzim 2018 
 22. 9. – Pokratice 
 29. 9. – Brozany kemp 
 6. 10. – Třebušín 1 
 7. 10. – Dolní Vysoké 
 13. 10. – Opárno 

 Požádal o příspěvek na telefon. Výbor schvaluje. 
- pro rok 2018  ve výši 2 000,- Kč 
- od roku 2019 čtvrtletní příspěvek ve výši 1 000,- Kč 

 
Čurda 

 Rybářské závody pro výbory MS „Rybačka“ se odkládají z termínu 8.9.2018 na 20.10.2018, bude 
upřesněno. 

 Od SÚS byla vysazena násada K 2 (lysec) na Ohři 1 – Doksany a Bohušovice v počtu 1200 Ks o 
prům. váze 1kg. 

 Bude mimořádné zarybnění pískovny Vel. Žernoseky (od SÚS). Termín zatím neurčen. 

 Byly dodány uniformy pro členy RS. Výbor rozhodl a schválil rozpočet celkové ceny takto: 
 1/3 – hradí SÚS 
 1/3 – hradí MO 
 1/3 – hradí člen RS 

Distribuci uniforem zajistí p. Krpeš. 
 
 



 
Prokop  

 Je nutné provést vyúčtování závodů na mládež u MS Lovosice, Úštěk a Bohušovice. 

 U MS Lovosice – využít urychleně přijaté dotace pro rok 2018 od Města Lovosice a Lovochemie, 
provést vyúčtování, v dané věci se spojí s předsedou MS Lovosice. 

 
Novák 

 Žádá, aby vyúčtování rybářských závodů mládeže za jednotlivé MS bylo řešeno jeho osobou a 
ne duplicitně. 

 Nahlášen úhyn velevrubů a ryb na řece Labi a Ohři jak na SÚS tak na ČIŽP, bohužel ze strany 
SÚS velice laxní přístup. 

 
Šťástka 

 Informace o opětovném úhynu škeblí na revíru Ohře spolu s výskytem pěny – nahlášeno na 
ČIŽP. 

 Odebrány vzorky sedimentu ve spolupráci s Povodím Ohře. 

 Na jezu v Doksanech byl prováděn Jihočeskou univerzitou ichtyologický průzkum se zaměřením 
výskytu hlaváče černoústého. 

 
 
 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 1. října 2018 (pondělí)  
od 17,30 hodin. 


