
Zápis z výboru MO LTM dne 7. 12. 2020 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

1. SÚS – Upozornění na možný průzkum MO od MZE – data o akvakultuře za roky 2017 a 2018 

- výbor bere na vědomí 

2. Zápis z výborové schůze   - MS Doksany z 6. 11. 2020 

- MS Bohušovice z 5. 11. 2020 

- MS Lovosice z 7. 11. 2020 

- výbor bere na vědomí 

3. Povodí Labe – časově omezené povolení do 31.12.2021 pro vplutí rybářů do podjezí VD České 

Kopisty na Labi za stanovených podmínek,  dále bude ještě projednáno se SPS 

 - výbor bere na vědomí 

4. Banner -  zaslána nabídka rozšířeného oblečení pro členy RS 

 - předáno p. Krpešovi 

5. MŽP Praha – rozhodnutí o zamítnutí odvolání spolku Stop Tunelům a potvrzení povolení kácení 

v Písteckém lese 

 - výbor bere na vědomí 

 

Různé: 

 MS Doksany rozešle všem MS podklady pro projednání návrhu do BPVRP na jejich výročních 

konferencích – lov dravců na jednoháček. 

 MS Lovosice zajistí poptávku na rekonstrukci elektroinstalace v Lovosických chatách. 

 Výbor MO doporučuje MS Doksany projednat na svém výboru navýšení ceny za ubytování na 

ryb. chatě v Doksanech (návrh je 4.000,- nebo 4.500,- za týdenní pronájem). 

 

Bulant 

 Informoval o výsledcích HO prověrek MO Ltm. 

 p. Prokop zpracuje návrh předávacího protokolu pro zápůjčku klíčů na botu pro rok 2021. 

 Proběhlo školení nových členů ČRS – účast 10 lidí. 

 

Löwy 

 Projednání povolenek pro rok 2021 zdarma 

- výbor MO schvaluje 

 Inventury na RD Ltm proběhnou 9. ledna 2021 od 9:00 hodin. 

 MS zkontrolují, opraví, příp. doplní rozdané inventurní seznamy, nutnost ustanovit 3 člennou 

komisi, která bude pod inventárním seznamem také podepsána. 

 MS, ved. RS a ML zkontrolují údaje na webových stránkách MO - případné opravy nahlásí 

p. Löwymu. 

 

Krpeš 

 Vznesl dotaz na práci MS Litoměřice. 

 Navrhuje výměnu některých členů RS u MS Ltm a Lovosice. 

 

Šťástka 

 Informoval o plánu městysu Brozan k vybudování malé vodní nádrže na Brozanské strouze. 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční z důvodů výročí spojeného s oslavou 

vedoucího RS mimořádně dne 15. ledna 2021 (pátek) od 16:00 hodin. 


