
Zápis z výboru MO LTM dne 7. 9. 2020 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

 

1. Zápis z výborové schůze  - MS Doksany z 5. 6. 2020 

       - MS Lovosice ze 4. 6. 2020 

- výbor bere na vědomí 

2. SÚS UL – Pozvánka na aktiv funkcionářů v Duchcově dne 22. 9. 2020 

- účast Tesař 

3. SÚS UL – Pozvánka na školení vedoucích kroužků mládeže v Bílině dne 7. 11. 2020. Přihlášky  

Do 30. 10 2020. 

- zajistí + účast Novák 

4. SÚS UL – Pozvánka na zasedání hospodářského odboru dne 12. 9. 2020 

- účast Bulant 

5. MZe Praha – Rozhodnutí o změně zarybňovacího plánu v revíru 443056 Úštěcký potok  

Po1 330 ks 

Pd1 660 ks 

Li1   100 ks 

- výbor bere na vědomí 

 

Různé: 

 

Bulant 

 Na základě žádosti MS Lovosice výbor schvaluje nákup sekačky na trávu, MS si dá tuto položku 

do rozpočtu na příští rok. 

 Nově nabyté pozemky 45/44 a 45/45 v k. ú. Píšťany jsou již přepsány v katastru nemovitostí na 

MO ČRS Litoměřice. (vyrozumění o provedeném vkladu do katastru)  

 Informoval o plánu podzimních výlovů a žádá MS  Doksany, Lovosice a Úštěk o zajištění a 

přípravu rybochovných zařízení ke slovení na stanovený termín: 

MS Počet delegátů 

Brozany - kemp 26. 9. 

Břehoryje  3. 10. 

Třebušín I 10. 10. 

Opárno 17. 10. 

Dolní Vysoké 24. 10. 

Pokratice 31. 10. 

Luční potok    7. 11. 

 

Čurda 

 Přednesl zprávu hospodářského a pstruhového odboru za květen – srpen 2020 – viz příloha 

zápisu. 

 Navrhl kooptovat do výboru pana Ladislava Turčína, který by měl po schválení konferencí, 

nahradit ve funkci hospodáře MO jako náhrada za p. Sedláčka, který svou funkci řádně 

nevykonává.  

- Výbor s kooptací souhlasí  

 

 



 

 

Antuš 

 Dne 19. 9. 2020 proběhnou na revíru Ohře 1 - Třešňovka rybářské závody dětí i dospělých 

v době od 7,00 do 12,00 hodin. Prezentace závodníků od 6-7 hodin. Občerstvení bude zajištěno. 

 

 

 

Novák 

 Informoval o rybářských závodech dětí – 29. 8. V Libochovicích a 5. 9. V Úštěku. 

 

Šťástka 

 Informoval o zrušení rybářských závodů, které byly přeloženy na září. 

 Informoval o aktivitách nového majitele kempu, který má velký zájem o získání přilehlého 

chovného rybníka, který má v pronájmu MO Litoměřice. 

      

 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 5. října 2020 (pondělí)  

od 17,30 hodin. 

 



 


