
Zápis z výboru MO LTM dne 2. 1. 2023 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

 

1. Zápis ze schůzí výborů MS  

        - Bohušovice 

     - Doksany 

 

Fakturace vodného za chaty v Lovosicích – proplacení zajistil p. Durček  

SÚS hlášení za čistotu vod pro rok 2022 - zajistí Bulant 

Nabídka školení členům MO ze Stanov a Jednacího řádu ČRS  

 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. Částka byla uhrazena a smlouva byla ze strany MO Ltm 

podepsána a předána na LČR k vyřízení. K 2. lednu 2023 byl podán vklad do katastru na 

změnu majitele pro pozemek p.č. 558/19 v k.ú. Nové Dvory. 

 Podepsán dodatek s Povodím Ohře pro rok 2023 na zápůjčku klíčů od brány v podjezí 

Terezína.  

 Náklady na zarybnění za rok 2022 a RS byly zaslány na účet MO.  

 Obdrženy zprávy za čistotu vody od MS Doksany a Bohušovice.  

 Pro aktualizaci povolení vjezdu pro RS nutno dodat seznam RS za jednotlivé MS a to 

následně: „Jméno a příjmení“ „datum narození a bydliště“ 

 Termíny výročních schůzí MS:  

o Doksany 25. 2. 2023 od 9 hodin hospoda na Růžku 

o Bohušovice 25. 2. 2023 od 9 hodin hospoda U hřiště 

o Lovosice 4. 3. 2023 od 9 hodin restaurace Beseda 

o Úštěk 11. 3. 2023 od 9 hodin hotel Racek 

 

Turčín 

 Rybochovná zařízení v Třebušíně a V. Újezdu jsou plně napuštěné,  

 Břehoryje mají setrvalý stav. 

 

Durček 

 Požaduje zaslat vzor smlouvy Lovochemie – zajistí Ing. Löwy 

 Prověří fakturu od TSK Lovosice ve výši 5.553,- Kč za vodné a stočné chaty Lovosice za 

rok 2021 

 Faktura vodného za chaty v Lovosicích pro rok 2022 byla MO Ltm proplacena. 

 
 



 
Jung 

 Hlášení od čistotáře za MS Úštěk bude zaslána do konce týdne (8. 1. 2023). 
 

Antuš 

 Požaduje zrušení přístřešku v inventárním seznamu, který doručil na MO, položka 
vyznačena.   

 
Krpeš 

 Vyúčtování cesťáků za RS proběhne na konci ledna, za MS Lovosice bude vyúčtování 
předáno p. Tóthovy, MS Doksany převezme Krpeš a MS Litoměřice si vyúčtování provedou 
členové RS Ltm na RD. 

 Nutno vytvořit novou žádost na navržené omezení lovu ryb nad jezem v Kopistech (Labe 8) 
– připraví Krpeš ve spolupráci s Turčínem. 

 Probíhá memorandum mezi SÚS a ZOO Praha ohledně podpory chovu karase obecného na 
propadlinách územního svazu. 

 16.2. 2023 proběhne školení pro zástupce kárného senátu v rámci SÚS. 
 

Novák 

 Pošle prospekt na nákup fotopastí 

 Vyúčtování dotace za mládež pro rok 2022 bude předána na SÚS do 9. 1. 2023. 

 

Šťástka 

 Inventura v rámci MS Doksany proběhne dne 7. 1. 2023 

 Předán návrh dopisu pro Povodí Ohře ohledně problému na lokalitě „Farská louka“ v k. ú. 

Brozany nad Ohří. Návrh byl přednesen zástupcům výboru, odsouhlasen a bude zaslán na 

Povodí Ohře  

 

Další jednání výboru MO se uskuteční dne 

6. února 2023 (pondělí) od 17:30 hodin. 


