
Zápis z výboru MO LTM dne 6. 2. 2023 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 
 

1. Zápis ze schůzí výborů MS  

        - Bohušovice 

     - Doksany 

     - Lovosice 

Fakturace elektřiny za chaty v Lovosicích – proplacení zajistil p. Durček na účet MO 

MěÚ Bohušovice, zaslány podklady pro dotaci na rok 2023 na mládež a ryb. závody pro MS 

Bohušovice 

       - výbor bere na vědomí 

  

Různé: 

 

Bulant 

• Podklady od MěÚ Bohušovice podepsány a odeslány, na účet MO připsána částka 18.000Kč 

pro potřeby MS Bohušovice. 

• Pro potřeby MS Lovosice připsána dotace na rok 2023 od Lovochemie ve výši 10.000Kč. 

• Vyřešen problém v rámci bankovního účetnictví (zrušen p. Tesař a nově nastaven p. Löwy), 

zároveň zřízen k běžnému účtu spořicí účet a termínovaný vklad v délce trvání 6 měsíců. 

• Představení nového člena výboru MO, pana Dana Růžka, který převezme za pana Čurdu 

chod kanceláře MO a postupně i ostatní věci nutné k zajištění celého chodu MO Litoměřice. 

Nástup do pracovního poměru bude od 1. 3. 2023. P. Čurda bude nadále vykonávat činnosti 

v rámci pstruhového a hospodářského odboru dohodou o pracovní činnosti. 

• Předány statistiky úlovku našich členů na revírech MO Ltm.  

• Odeslána žádost na SÚS o pravidelné vysazování Pd do revíru Ohře 1, - schválena v rámci 

HO a postoupena výboru SÚS. 

• Informace ke konanému HO v rámci SÚS: 

▪ Nový člen sekce RS paní Zuzana Havránková; 

▪ Pro proplacení nákladů na RS v rámci MO je nutné odeslat hlášení spolu se 

správou RS za rok 2022 do konce února 2023 – zajistí p. Krpeš; 

▪ Řešena problematika nutného přezkoušení RS 1x za 5 let dle výnosu MZE 

a s vazbou na připravovanou novelu vyhlášky k zákonu o rybářství; 

▪ Dopady připravované novely vyhl. č. 197/2004 Sb., k zákonu o rybářství, která 

má vstoupit v platnost k 1. 7. 2023  

• Pro aktualizaci povolení vjezdu pro RS na území CHKO nutno dodat seznam RS za jednotlivé 

MS a to následně: „Jméno a příjmení“ „datum narození a bydliště“ zajistí p. Krpeš 

s jednotlivými vedoucími RS v rámci MS. 

• Pro získání dotace pro rok 2023 na mládež z rozpočtu SÚS je nutno požádat do konce února 

na mail  marek@crsusti.cz . zajistí p. Novák 

• Termíny výročních schůzí MS: 

▪ Doksany 25. 2. 2023 od 9 hodin hospoda na Růžku – delegát Čurda 

▪ Bohušovice 25. 2. 2023 od 9 hodin hospoda U hřiště – delegát Bulant 

▪ Lovosice 4. 3. 2023 od 9 hodin Beseda – delegát Löwy, Krpeš 

▪ Úštěk 11. 3. 2023 od 9 hodin hotel Racek – delegát Bulant, Čurda  

▪ Litoměřice 18. 3. 2023 od 9 hodin restaurace Luna 

mailto:marek@crsusti.cz


• Stanoven termín na výroční konferenci MO Ltm dne 1. 4. 2023 od 9 hodin restaurace 

Luna spolu se stanovením počtu delegátů viz klíč  

 

návrh počtu delegátů 

Litoměřice 20 

Lovosice 10 

Bohušovice 7 

Úštěk 5 

Doksany 5 

Celkem 47 
 

 

Durček, Tóth 

• Požaduje vyřadit z RS Kučeru mladšího pro dlouhodobou nečinnost  
 

Čurda 

• Školení nových členů proběhne dne 24. 3. 2023 od 16 hodin na RD. Psací potřeby, foto typu 
OP a 700 Kč zápisné sebou.  

 
Löwy 

• Termíny výročních schůzí budou vyvěšeny na webu MO Ltm, pokud má nějaká MS připraven 
leták či podklady ke své výročce, tak také zaslat na mail radek.lowy@gmail.com pro 
zveřejnění. 

• Požaduje prověřit, zda jsou zápisy z předešlých konferencí podepsané všemi dotčenými 
zástupci MO – 5 let zpětně. To samé i v rámci provedených inventur!!   

• Nutno zaslat do 6. 3. zprávy za jednotlivé agendy jako podklad pro konferenci!! 
 

Krpeš 

• Aktualizuje seznam RS MO Ltm. 

• Připraví pro SÚS informaci ohledně aktualizovaného počtu RS, návrh na odvolání + ukončení 
činnosti. 

• Požaduje od jednotlivých MS seznam zájemců o výkon RS.  
 

Prokop 

• Na březnovém výboru předá veškeré podklady k inventurám spolu s likvidačním protokolem. 

 

Šťástka 

• Informoval k problematice MVE na Ohři, kdy bylo doručeno usnesení o zastavení řízení pro 

získání výjimky pro tuto stavbu z důvodů změny stavby, tedy celé řízení bude vedeno znovu 

od začátku. 

 

Další jednání výboru MO se uskuteční 

dne 6. března 2023 (pondělí) 

od 17:30 hodin. 
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