
Zápis z výboru MO LTM dne 11. 2. 2019 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Pošta: 
 

1. Zápisy z výborů MS  - Úštěk – 11. 1. 2019 
- Doksany – 11. 1. 2019 

- Bohušovice - 14. 1. 2019 
- Litoměřice – 15. 1. 2019 
- Lovosice – 10. 1. 019 

- výbor bere na vědomí 

2. Zápis z výroční členské schůze MS Úštěk z 26. 1. 2018 
- výbor bere na vědomí 

3. Město Lovosice – zaslána faktura za elektřinu, opět ryb. chaty Lovosice, ve výši 13 335,- Kč. 
- předáno k prověření p. Durčekovi 

4. Státní plavební správa Děčín – zasláno souhlasné stanovisko k umístění vývaziště na vodní 
cestě 

- předáno p. Novákovi 
5. Povodí Labe Hradec Králové – zaslán souhlas k žádosti „Vývaziště v k.ú. Litoměřice, Labe ř. km 

792,61 a 792,7, pravý břeh“ 
- předáno p. Novákovi 

6. DHM za rok 2018 od  - MS Bohušovice 
            - MS Úštěk 
            - MS Litoměřice 

- předáno předsedovi dozorčí komise p. Prokopovi 
7. Rada ČRS Praha – zasláno „Usnesení XVII. Republikového sněmu Českého rybářského svazu, 

konaného dne 24. listopadu 2018 v Průhonicích“ 
- výbor bere na vědomí 

8. SÚS UL – zaslána informace o možnosti zavedení jednotné e-mailové adresy pro místní 
organizace 

- výbor bere na vědomí, nicméně zavedení neschvaluje z důvodů již 
existující a plně fungující stávající adresy MO Ltm 

9. Moneta Bank – zaslány informace ohledně změny poplatků pro komerční klienty v sazebníku. 
- výbor bere na vědomí 

10. Město Bohušovice – zaslána „Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí individuální dotace“ ve výši  
      15 000,- Kč na nákup rybářských potřeb a činnost rybářského kroužku pro MS Bohušovice. 

- výbor schvaluje, smlouva byla podepsána a předána předsedovi 
MS p. Antušovi k vyřízení 

11. p. Aleš Tóth – „Podání podnětu k dozorčí komisi ČRS MO Litoměřice k vyloučení člena MS 
Lovosice z ČRS. 

- V současnosti nelze řešit, jelikož dotyčný už není členem naší MO 
12. SÚS UL – zaslána „Směrnice č. 4/ 2018 pro organizování akcí sportovních odborů a odborů 

mládeže“. 
- předáno p. Novákovi 

 
 
Různé: 
 
Bulant 

 Zašle předsedům MS sumáře úlovků a násad ryb za rok 2018. 

 Problematika odbahnění Opárna – se stále řeší. Dotace pro získání financí je velice složitá a 
časově náročná z nejistým výsledkem. Proto bude odbahnění řešeno obdobně jako v roce 2010 
(ve spolupráci s povodím Ohře). 

 Za rybník Břehoryje byla podána žádost na FÚ k platbě dani z nemovitosti spolu s nabitím 
nemovité věci, která byla vyčíslena ve výši 146.840 Kč. 

 



 
Palán 
• požaduje informace ohledně využití ryb.chaty Doksany 
- p. Šťástka donese na příští jednání výboru MO seznam ubytovaných za rok 2018 a termíny 
obsazenosti chaty na rok 2019 

 Žádá o informaci o počtu členů jednotlivých MS ke konci roku 2018. Na webu jsou stará čísla 
 
Krpeš 

 Dne 22. 1. 2019 proběhla schůze členů RS MS Ltm. Účast 14 členů z celkového počtu 24. 

 Dne 23. 1. 2019 proběhla schůzka se zájemci o RS. 
 

 Na nové členy RS byli navrženi: 
- MS Ltm  - Kačur Vojtěch 

- Havel Petr 
- Hysem Daniel 
- Petrovič Josef 

   - MS Úštěk - Vlasák Jakub 
     - Koryťák Lukáš 
   - MS Bohušovice – Cimermman Miroslav 
   - MS Lovosice – Novotný Jaroslav 

- výbor schvaluje 

 
Löwy 
 Podklady na konferenci – zprávy o činnostech MO od všech funkcionářů předat e-mailem p. 

Löwymu nejpozději do 28. února 2019. 
Šťástka 

 Dne 2. 2. 2019 proběhla na ryb. chatě Doksanech brigáda – ořez stromů. 

 Dále probíhá v rámci povolení výstavby MVE řízení o udělení výjimky na zvlášť chráněné 
živočichy.  

Prokop 

 V průběhu roku 2018 řešila dozorčí komise celkem 23 členů ČRS MO Litoměřice. V roce 2017 to 
bylo 7 členů. 

 Upozorňuje na nutnost od jednotlivých funkcionářů a MS předat podklady do rozpočtu MO na rok 
2019. Nejpozději do 28. února 2019. 

Čurda  

 Informoval o potřebě nákupu nové motorové pily. 
- výbor nákup schvaluje 

 Brigáda Břehoryje – předpoklad dne 2. 3. 2019 – ořez a výřez porostů a vyčištění koryta 
přivaděče na rybník. 

 Rybník Pokratice – řeší se konečné úpravy polků do stavidla. 
 

 
 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 4. března 2019 (pondělí)  
od 17,30 hodin. 


