
Zápis z výboru MO LTM dne 4. 10. 2022 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

 

1. Zápis ze schůzí výborů MS  

     

        - Bohušovice 

     - Doksany 

     - Lovosice 

      

- výbor bere na vědomí 

2. Zaslán dodatek č 5. k nájemní smlouvě pozemku ryb. chaty N. Dvory od Lesů ČR s informací, že 

převod pozemku bude proveden nejdéle do 30. 8. 2027. 

 

Různé: 

 

Bulant 

• Informoval o proběhlém hospodářském odboru ve Vikleticích  

o Navýšení ceny násady kapra od 1. 9. 2022 na 65 Kč/kg, amur na 90 Kč/kg. 

o Schválení cen povolenek na 1.900 Kč za uzemní MP a PP povolenku na rok 2023. 

o Zvýšení ceny známek od roku 2023 a to 700Kč dospělí, 300Kč mládež a 150Kč děti. 

o Příprava nové směrnice pro RS ohledně nákupu stejnokrojů, platnost od 11/2022. 

o Zaslána na MO informace od MZE ohledně výkladu nepřítomnosti u prutů pro RS. 

o K 30. 9. 2022 zveřejněna poptávka pro pracovní poměr  práce pro profesionální RS na 

stanovené revíry SÚS.. 

• Do příští výborové schůze zaslat seznam návrhů ocenění členů MO Ltm za MS, max. 3 osoby za 

MS.   

 

Turčín 

• 21. 9.  2022 vysazen PD v počtu 125 ks o prům. váze 0,3 kg na revír 441038 (Ohře 1) 

• 1. 10. proběhl výlov na kempu v Brozanech s výsledkem 410kg/410ks K2-3, Ab 99kg/50ks a Br 

95kg s konstatováním, že bohužel cca 300kg z původní osádky bylo vypytlačeno. 

• 2. 10. proběhl výlov Opárna, kde bylo celkem sloveno 584 ks Po o prům délce 16cm, ryba 

vysazena do revíru Milešovský potok (443034) . 

• Probíhá odpouštění Třebušína pro výlov plánovaný na 8. 10.   

Löwy 

• Rozešle aktualizovanou smlouvu na vozidla k vyúčtování cestovních nákladů za rok 2022. 

• Žádá o zaslání fotodokumentace z výlovů Brozany, Opárno, Třebušín a ryb. závodů Třešňovka. 
 
Krpeš 

• Sněm proběhl rychle bez zbytečných průtahů, do čela znovu zvolen Dr. Mach, nebyl navržen 
žádný protikandidát. 

• Informoval o proběhlých 3 denních závodech na revíru Labe 9, celkem v počtu 22 závodních 
družstev uloveno 1.095,4 kg kaprů, nejtěžší ryba vážila 19,27kg.  

• Po závodech proběhl úklid břehu od odpadků.  

• Žádá o zaslání cesťáků za RS do 15. 11. 2022 (6Kč/km) max hodnota je 1000Kč/osoba 
 

 

 



 Junek (Kovrzek) 

• Informoval o zahájení ryb. kroužku od 4. 10. 2022, přihlášeno 20 dětí.   

 

Novák 

• Informoval o proběhlých závodech LRU feeder (krajský přebor + divize), ve kterém družstvo MO 

Ltm získalo v obou případech 1. místo. 

 

Šťástka 

• Vzhledem k situaci s pytlačením na rybníku v Brozanech, žádá o nákup fotopastí. 

• Výbor bere na vědomí a pověřuje p. Krpeše spolu s p. Novákem o prověření nejvhodnějšího typu 

fotopasti vhodné pro účely MO do příštího výboru, kde budeme problém dále řešit. 

   

Antuš 

• Informoval o proběhlých závodech na Třešňovce, kterých se zúčastnilo- celkem 25 závodníků + 

12 dětí. 

• Předal vyúčtování závodů a dotace od Měu Bohušovice .  

 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 7. listopadu 2022 (pondělí)  

od 17,30 hodin. 


