
Zápis z výboru MO LTM dne 3. 5. 2021 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

 

1. MěÚ Litoměřice – „Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru“ – Jez Hostěnice –

zajištění stability levobřežního opevnění podjezí a nadjezí. 

2. Katastrální úřad informace o vyznačení plomby na pozemky č. 45/44 a 110/4 na základě smlouvy  

3. Schválení dotace od MěÚ Bohušovice na mládež a ryb. závody pro MS v hodnotě 15.000 a 

3.000Kč 

- výbor bere na vědomí 

 

Různé: 

• Školení nových členů ČRS proběhne dne 3. 6. 2021 od 16,00 hod. v Rybářském 

domě Litoměřice. S sebou přinést – 1x foto, psací potřeby a 1 000,- Kč. 

 

Bulant 

• Změna dodavatele plynu pro RD od MND k Centropolu – roční úspora cca 8.500Kč + 

zastropování ceny elektřiny pro RD a chatu v N. Dvorech na 2 roky s platností od Března a tím 

snížení ceny za 1 MWh; 

• Zahájen prodej klíčů pro vjezd na Botu za stanovených pravidel; 

• Pilotní projekt pro povolení vplutí lodí do prostoru pod jezem v Č. Kopistech, bližší podmínky jsou 

zveřejněny na www stránkách MO Litoměřice – povolení vydává SUS a kancelář MO Ltm; 

• Zažádáno SUS o udělení výjimky pro noční závody „ Lovosický úhoř“ 

• Schváleny závody v LRU: 

- Mi ČR přívlač v termínu 10-12.9. 2021 na revírech Labe 8,9 a Pískovna VŽ 

- Pohár SUS v položené, termín 9-12.9.2021 na Labi 9    

• Předložil návrh MS Doksany k navýšení ceny za ubytování na chatě Nové Dvory za ucelený 

turnus a příp. krátkodobé pobyty- víkend 

pro členy MO – 3 000,- Kč/týden (500,- Kč/započatý den) 

pro cizí členy – 4 000,- Kč/týden (600,- Kč/započatý den) 

+ náklady – elektrická energie a zápůjčka loďky 

- výbor schvaluje s platností od 1. 6. 2021 

- bude zveřejněno na www stránkách MO Litoměřice  - zajistí p. Löwy  

 

Turčín 

• prořezávky porostů na Botě VŽ a rybník V. Újezd a Vysoké, 

• zahrazení a napuštění rybníků Pokratice, V. Újezd, Břehoryje, Dolní Vysoké a Opárno, 

• vysazení ryb: 

 

Datum Druh Počet kusů Revír Poznámka 

1. 4. K3 2 100 Labe 9  

 K3 1 400 Ohře 1  

22. 4. Amur ᴓ 0,01 400 Brozany kemp  

  600 Třebušín I  

  1 000 V. Újezd  

24. 4. Po0 5 000 Opárno  

  5 000 Dolní Vysoké  

  5 000 Habřinský potok  



 

Prokop 

• předložil likvidační protokol č. 1/2021k proběhlým inventurám 

- výbor schvaluje 

Krpeš 

• informoval o distančním jednání výboru SÚS, 

• navrhuje školení členů RS po jednotlivých skupinách dle MS 

 – MS proto navrhnou termíny, nejlépe všední dny odpoledne 

 

Kovrzek 

• informoval o vyčištění spodní menší nádrže v Břehoryjích v rámci brigád, a požádal o možné 

zprovoznění od příštího roku 

 

Durček 

• žádá o prověření nájemní smlouvy mez MO Litoměřice a MěÚ Lovosice ohledně doby pronájmu 

pozemku – chatky Lovosice  

- Výbor bere na vědomí, prověří p. Čurda  

 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 4. června 2021 (pátek)  

od 16,00 hodin. 


