
Zápis z výboru MO LTM dne 5. 12. 2022 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

 

1. Zápis ze schůzí výborů MS  

- Bohušovice 

- Doksany 

- Lovosice 

 

- výbor bere na vědomí 

 

 

Různé: 

 

Bulant 

 Informoval o návrhu smlouvy s Lesy ČR ohledně pozemku pod chatou v N. Dvorech. 

Pozemek o výměře 800 m2 byl ohodnocen na částku 250 Kč/m2, tedy cena pozemku je 

stanovena na 200.000 Kč. Smlouva by měla být uzavřena do konce roku 2022.  

 HO prověrky proběhly úspěšně, z důvodu nízké výroby násady kapra MO, bylo přislíbeno ze 

strany SÚS dodatečné zarybnění na jaře 2023, násady kapara a amura budou pro revíry 

Labe 8, Ohře1 (amur) a Býčkovice. 

 Proveden nákup nových lednic na RD a likvidace starých v rámci úspor energií.  

 Požaduje od čistotářů zaslat hlášení za rok 2022 do příští výborové schůze. 

 

Turčín 

 Dne 2. 12. 2022 proběhlo školení nových členů - celkem 7 nových uchazečů.  

 Probíhá napouštění Třebušína, do plného stavu chybí 40cm.   

 Do V. Újezda již teče voda, do plného stavu chybí cca 80cm. 

 

Prokop 

 K plánované inventarizaci majetku MO nutno připravit seznam nakoupených položek nad 

3.000,- Kč za rok 2022. Zajistí Čurda, Lísalová, Bulant. 

 Inventura na RD proběhne dne 7. 1. 2023 od 9 hodin. 

 
Löwy 

 Připraví inventární seznamy na základě podkladů od Ing. Prokopa (včetně likvidačních 
protokolů) a zašle e-mailem předsedům jednotlivých MS, zástupci hospodáře MO 
a vedoucímu mládeže MO. 

 Předložil seznam návrhu povolenek zdarma, kterou výbor po kontrole jednomyslně 
odsouhlasil.  

 Výdej nových rybářských lístků na MěÚ v Ltm bude probíhat do 21. 12. 2022 a následně od 
2. 1. 2023. 

 Dále informoval o vývoji revitalizace Pokratického rybníku, kde po odebrání nových 
kontrolních vzorků bahna nebyla přítomnost Pb potvrzena a tím pádem bude město žádat 
o dotaci na jeho revitalizaci. Rybník bude nadále vypuštěn a mimo provoz i v roce 2023. 

 



Kovrzek 

 Informoval o průsaku na rybníku v Břehoryjích, ke kterému dochází v případě zvýšení hladiny 
vody. 
 

Krpeš 

 Dle informace od SÚS je nutné poslat žádost na navržené omezení lovu nad jezem 
v Kopistech (Labe 8) – připraví Krpeš ve spolupráci s Turčínem. 

 Byl schválen rozpočet SÚS na rok 2023 a v roce 2023 proběhne audit hospodaření SUS za 
rok 2022. 

 Předseda SÚS JUDr. Holý, požádá na nejbližší konferenci o vyslovení důvěry 

 Požádal jednotlivé MS o výkaz činnosti za RS.  
 

Novák 

 Zajistí prostřednictvím technika povodí Labe otočení kamery na komorách jezu v Lovosicích, 

aby se zjistilo, zda bude obraz dostačující.  

 Zajistí ceduli v ukrajinštině na chovný rybník v Brozanech.  

   

Šťástka 

 Dle posledních pozorování je pravděpodobně na strži a u chaty v N. Dvorech bobr 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční 

dne 2. ledna 2023 (pondělí) od 17:30 hodin. 


