
Zápis z výboru MO LTM dne 6. 3. 2023 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Pošta: 

 

1. Zápis ze schůzí výborů MS  

     

        - Bohušovice 

     - Doksany 

     - Lovosice 

- Úštěk   

Dále obdržen zápis z výroční schůze od MS Doksany ze dne 25. 2. 2023 

- Výbor bere na vědomí 

Různé: 

 

Bulant 

• Ve spolupráci s MS Doksany odeslána nová žádost na KúUK – Odbor životního prostředí 

ohledně výjimky na vypouštění rybníku v Brozanech z důvodů výskytu skokana 

skřehotavého, která končí k 30. 6. 2023.  

• MO Ltm se bude podílet na testování nového programu RIS. 

• V sobotu 4. 3. proběhla brigáda na rybníku V. Újezd, odstranění popadaných stromů přes 

cestu.  

• Odeslána žádost o dotaci pro rok 2023 na mládež z rozpočtu SÚS ve spolupráci s p. 

Novákem. 

• Odeslána žádost na SÚS ohledně výjimky pro noční rybolov pro závody Lovosický úhoř, 

která se budou konat dne 10. 6. 2023 od 18 hodin 

• Termíny výročních schůzí MS v březnu: 

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

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

• Pro konferenci MO Ltm dne 1. 4. 2023 od 9 hodin restaurace Luna byly navrženi výborem 

členové komisí následovně: 

- Mandátová: Šťástka, Palán, Junek 

- Návrhová: Prokop, Durček, Antuš 

 

• Na konferenci SÚS je pak navržen za MO p. Bulant, náhradník Krpeš, Čurda 

• Na sněm ČRS za MO p. Krpeš, náhradník Bulant 

 

 

 
Čurda 

• Dne 11. 3. bude nafocena hráz rybníka v Břehoryjích z důvodů řešení průsaku hráze ve 

výpustním zařízení a konzultována se specialistou. 

• Školení nových členů proběhne dne 24. 3. 2023 od 16 hodin na RD. Psací potřeby, foto typu 

OP a 700Kč zápisné sebou.  

 
 



 
Löwy 

• Požaduje zaslat seznamy delegátů za jednotlivé MS, kteří jsou nominování na konferenci na 

mail radek.lowy@gmail.com pro vytvoření presenční listiny. 

• Dále nutno dodat seznam oceněných a schválené návrhy z výročních schůzí MS pro 

zapracování do programu a usnesení připravované konference MO. 

• Dodat rozpočet MO na rok 2023 spolu s hospodařením za rok 2022, zprávu dozorčí komise, 

plnění usnesení z minulé konference 

• Nutno zaslat chybějící podklady do 13. 3. jako podklad pro konferenci!! 

• Požaduje prověřit, zda jsou zápisy z předešlých konferencí podepsané všemi dotčenými 

zástupci MO – 5 let zpětně. To samé i v rámci provedených inventur!!   

 
 

Junek 

• Informoval o spadlém stromu do rybníka Konojedy na hrázi. 

• Na rybníku Konojedy 2 je nutné vyměnit poklop na stavidle, bude provedeno v tomto týdnu.  

 

Prokop 

• Při kontrole inventur za rok 2022 zjištěn problém v evidenci HIM, kde figuruje v majetku 

rybník V. Újezd v majetku MO, bude řešeno s účetní pí. Lísalovou. 

   

Šťástka 

• Informoval o ukončení břehových úprav na Ohři v Hostěnicích.   

 

Další jednání výboru MO se uskuteční 

dne 3. dubna 2023 (pondělí) 

od 17:30 hodin. 
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