
Zápis z výboru MO LTM dne 4. 10. 2021 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

 

1. Zápis z jednání výboru - MS Doksany dne 10. 9. 2021 

   - MS Úštěk dne 10. 9. 2021 

- výbor bere na vědomí 

2. Zápis z výroční členské schůze 

   - MS Doksany dne 18. 9. 2021 

       - MS Bohušovice dne 18. 9. 2021 

- výbor bere na vědomí 

3. Povodí Labe – výpověď smlouvy o nájmu pozemku na p.p.č. 4750/4 v k. ú. Litoměřice 

- zájem na pronájmu trvá, vyřizuje předseda MO. 

 

Různé: 

 

Bulant 

• do příštího výboru (1. 11. 2021) předložit nebo zaslat za jednotlivé MS následující: 

▪ návrh ocenění  (max 2 osoby)  

▪  návrh povolenek zdarma na rok 2022, který zašlete R. Löwymu ke zpracování 

(radek.lowy@gmail.com) 

▪ návrhy rozpočtů na rok 2022  

 

Tesař 

• podal informaci z aktivu funkcionářů SUS v Duchcově 

- abdikoval p. Jiří Jakeš MO Most 

- úprava stanov – návrhy pro sněm ČRS 2021 

  - změna postupu kárného řízení – bude příkazní řízení 

  - hostování členů 

  - řešení nouzových situací, 

 - soutěž na informační systém Lipan bude zrušena a bude vyhlášena nová, 

 - výsledek hospodaření SUS – přebytek 9,7 mil. Kč, 

 - ceny povolenek na 2022 – územní MP i PP 1 600,- Kč 

           - celosvazová MP 2 550,- Kč a PP + 50,- Kč, 

 - přibyl jeden nový revír u MO Most – Židovice, 

 - územní konference se bude konat dne 13. 11. 2021 v kampusu UJEP, účast jeden člen za MO, 

  - pravidla rybolovu na rok 2022:  

  - nově rozšířen úsek se zákazem na revíru Labe-Kamenice od 1. 10. – 31. 12., 

  - úprava ponechání si ryb – zůstal pouze okoun – 4 ks/den + ihned zapsat, 

  - došlo k úpravě rybolovu na Nechranicích – ochrana dravců. 

 

Antuš 

• nákup elektrocentrály z poskytnuté dotace MěÚ Bohušovice 

• informoval o rybářských závodech konaných dne 25. 9. 2021 – počet dětí 8, dospělých 7. 
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Kovrzek 

• výroční členská schůze MS Úštěk proběhne 8. 10.  2021. 

 

Novák 

• informoval o konaných rybářských závodech feeder 

- Krajský přebor + divize  - 2 místo, 

- Severočeský pohár, jednotlivci 2 a 3 místo našich závodníků 

- Dětské závody feeder, celkem 16 účastníků, 1 a 3 místo obsadili zástupci z MO Ltm  

 

Durček 

• Informoval o výroční členské schůzi, která se bude konat 13. 11. 2021 od 9 hodin v Besedě, 

• Příprava výlovu rybníka Opárno probíhá dle plánu, vše připraveno  

 

Čurda 

• Informace o proběhlých výlovech: 

▪ Brozany kemp - 942kg K2-3 a 40 kg amura 

▪ Dolní vysoké –  272 kusů Po1-2 

▪ Třebušín – 1340kg K2-3; 78 kg Š1-2; 50kg Am1-2  

• vysazení ryb do revírů 
 

Druh Počet kusů Revír Poznámka 

Sumec ᴓ 10 cm 100 Labe 8, 9, 10  Dodávka SUS 

  100 Ohře 1  Dodávka SUS 

  200 Velké Žernoseky  Dodávka SUS 

Po  ᴓ 16 cm 272 Úštěcký potok  Dodávka SUS 

Kapr ᴓ 1,3 kg 

400 Býčkovice  Dodávka SUS 

150 Konojedy 1  Dodávka SUS 

373 Labe 9  Dodávka SUS 

Kapr ᴓ 1,0 kg 942 
Ohře 1 + podrevíry 
1,2,3 

 

Kapr ᴓ 1,0 kg 1340 Labe 10  

Štika ᴓ 0,4 kg 50 Labe 10  

Štika ᴓ 0,4 kg 150 Labe 9   

 

Šťástka 

• žádá jednotlivé MS, aby na svých výročních schůzích projednali a sdělili své stanovisko 

k úpravě BPVRP na rok 2023 a to bivakování na revíru Ohře 1, které zaslal ne jednotlivé 

předsedy MS. 

• nutné provést revize na chatě v N. Dvorech – elektro, komín, hasicí přístroje, 

• informoval o jednání komise k MVE Hostenice- zde bylo po předložení podkladů investorem 

přerušeno řízení do konce roku 2021 na předělání a doplnění nedostatků v dokumentaci. 

 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční  

dne 1. listopadu 2021 (pondělí) od 17:30 hodin. 


