
Zápis z výboru MO LTM dne 4. 3. 2019 
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny + host firma ASA pan Wlazlo Zdeněk 
 
Pošta: 
 

• Zápisy z výborů MS  - Úštěk – 15. 2. 2019 
 - Doksany – 15. 2. 2019 
 - Lovosice – 15. 2. 2019 

- výbor bere na vědomí 

• Zápisy z výročních členských schůzí MS - Doksany – 23. 2. 2019 

                               - Lovosice –  9. 2. 2019 
                               - Bohušovice - 16. 2. 2019 
                               - Litoměřice - 16. 2. 2019 
              - výbor bere na vědomí 
 
Různé: 
 
Výbor MO stanovil členy komisí na plánovanou konferenci MO Litoměřice dne 23. 3. 2019: 
    - návrhová komise  - Groh Josef 
       - Šťástka Václav 
       - Kroupa Leoš 
    - mandátová komise - Čurda Miroslav 
       - Prokop Jan 
       - Palán Ivan 
 

• Výbor MO schvaluje administrativní poplatek ve výši 50,- Kč od roku 2020, který bude 
na konferenci předložen k projednání. 

• Výbor MO schvaluje zápisné nových členů ve výši členského příspěvku (známky) od 
roku 2020, který bude na konferenci předložen k projednání. 

• Pro zjednodušení a urychlení odevzdávání povolenek bude pro MS Lovosice (P. 
Kroupa Leoš) přiděleno razítko k potvrzení odevzdání povolenky do člen. legitimace. 
Taktéž bude posílena kancelář MO Ltm o další razítko pro členy kontrolující 
odevzdávané povolenky. 

• Výborem byla projednána situace problematiky řešení rybníku Opárno. Výbor 
schvaluje prozatímní opatření pro rok 2019, kdy bude rybník napuštěn a osazen 
násadou amura Am1 (10-15cm), jelikož plůdek pstruha není dostupný a MO je 
přidělen pouze v množství 15.000ks.  

• Výbor schválil spolupráci s firmou ASA, jež se nabídla s pomoci při plánovaném 
odbahnění rybníku (rozbor bahna, stanovení kubatury a odvoz), souhlasí se 
zajištěním podkladů k "Odhadu činností a jeho naceněním". 

 
 
Bulant 

• Předsedové MS a vedoucí jednotlivých odborů, kteří ještě nezaslali rozpočty na rok 
2019, nechť tak učiní nejpozději do 8. 3. 2019!  

• Dále nutno zaslat termíny závodů nejpozději do 8. 3. 2019! Chybí MS Litoměřice a 
zaslat podrobnější informace k závodům „Lovosický úhoř“ – MS Lovosice 
(termín, od kdy - do kdy, místo konání). 

• Seznámil s výsledky jednání HO v Ústí n.L. 
• Školení nových členů RS proběhne v průběhu května a to Duchcově nebo Č. Lípě. 

Nahlášení zájemci obdrží pozvánku osobně od SÚS. 



• V roce vysazeno 3000 ks lososa do Kamenice; zvýšení ceny vyprodukované násady 
kapra pro MO na 53kč/kg; návrh od SÚS na zvýšení ceny povolenky pro rok 2020 o 
100-150kč; dne 4. 5. 2019 proběhne akce čištění Nechranic. 

• Nutno zajistit napuštění rybníku Opárno, nové polky do stavidla zajistí p. Sedláček ve 
spolupráci MS Lovosice. 

• Sraz výboru MO na konferenci v Luně bude v 8:30 dne 23. 3. 2019 
 
Löwy 

• Kdo ještě nezaslal podklady na konferenci (zprávy), tak zaslat nejpozději do 11. 3. 
2019. Také možné zaslat fotografie z jednotlivých činností MS a MO za rok 2018. 

 
Krpeš 

• Žádá o schůzku členů RS u MS Bohušovice a Lovosice. 
    - předsedové RS MS si samostatně domluví termín 

• Informace z výboru SÚS: dotace MZE pro územní svazy na rybožravé predátory ve 
výši 18 milionů Kč. 

• Nový ekonom pro SÚS, nástup od 1. 4. 2019 
• 24 hodinový lov rok 2019 povolen pro Nechranice a dále SÚS bude žádat pro revíry 

Metud a Kateřina. 
 
Šťástka 

• Informoval o jednání na Povodí Ohře ohledně manipulačního řádu na MVE mlýn 
Doksany - k zabezpečení zvýšení průtoku vody. 

• Požaduje rozbor úlovků parmy na Labi. 
• Předal požadovaný rozpis obsazenosti ryb. chaty Doksany za rok 2018 a 2019 

(příloha zápisu). 
 
Novák 

• Odeslána dotace na mládež na SÚS. 
• Žádá o profinancování závodů 2. ligy - feeder A. Výbor MO nemá námitky. 
 

Prokop 
• Žádá o dodání inventarizací v papírové formě od MS Lovosice a za mládež. 
• Na základě inventarizace byl zpracován likvidační protokol ve výši 25 746,- Kč . 

     - výbor odsouhlasil 
Čurda 

• Informoval o plánu výlovu Pokratického potoka, který proběhne dne 9. 3. 2019 
• 2.3. proběhla brigáda na Břehoryjích, další termín je 16. 3. 2019 od 8:00, sraz na 

hrázi – ořez a výřez porostů a vyčištění koryta přivaděče na rybník. 
• Informoval o provedené revizi hasičských přístrojů. 
 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 1. dubna 2019 (pondělí) 

od 17,30 hodin. 


