
Zápis z VČS M ČRS Bělá pod Bezdězem 

konané dne 24. 02. 2007 

 
1. Zahájení 

 

 

2. Volba mandátové komise 

 Předseda: Gáborik  

         Členové: Škriečka, Pařík 

-  při účasti 66 členů MO Bělá pod Bezdězem proběhlo hlasování   

                              v poměru 63 – 0 – 3, kterým byla mandátová  komise schválena 

- hlasy jsou v pořadí pro – proti – zdržel se 

 

3. Poděkování odstupujícímu předsedovi 

              př. Tošovský poděkoval jménem celé MO Bělá pod Bezdězem  

              př. Nečesanému za jeho dlouholetou činnost ve výboru MO 

 

4. Gratulace jubilantům 

Na poslední výborové schůzi se výbor usnesl, že jménem MO 

pogratuluje jubilantům z řad MO, kteří dovršili věk 60-ti let a dále pak   

ke každému kulatému výročí. 

 

Proběhla gratulace:  př. Milan Dányi 60 let 

    př. Václav Kočí 60 let 

    př. Zdeněk Dubec 65 let 

    př. Jaroslav Pališ 70 let 

    př. Josef Novotný 75 let 

 

5. Zpráva o činnosti 

- předseda př. Machač přednesl hodnotící výroční zprávu 

 

6. Zpráva hospodáře, vyhlášení nejlepších brigádníků 

            př. Hýbner zhodnotil:  

- zarybnění celého revíru  MO Bělá pod Bezdězem v r. 2006 

- úlovky členů MO na našich revírech 

- úlovky členů MO na ostatních revírech 

          nejlepší rybáři MO: př. Zdeněk Dubec  – celkem 90 ks ryb/140 kg 

                                             př. Antonín Lacina  – celkem 50 ks ryb/123 kg 

                                             př. Milan Barták  – celkem 83 ks ryb/95 kg 

          nejlepší brigádníci: př. Jakub Tošovský  – celkem odprac. 65 hod. 

                                            př. Viktor Voleník  – celkem odprac. 60 hod. 

          brigádnickou povinnost - splnilo 87 členů 

                         - nesplnilo 131 členů 

                         - zproštěno 48 členů (důchodci, ZTP, RS, ženy, výbor) 

         činnost RS: 83 vykázaných kontrol (627 kontrolovaných rybářů) 

  63 napomenutí, 7 povolenek zadrženo 

 

      7.  Zpráva pokladníka 

 Na začátku roku 2006 byla finanční situace MO Bělá pod Bezdězem 



              následující:     1 184, 50 Kč v pokladně 

224 956, --  Kč na účtu 

              příjmy za rok 2006 činili 258 655, -- Kč 

              výdaje za rok 2006 činili 190 779, -- Kč 

 

 Na konci roku 2006 byla finanční situace MO Bělá pod Bezdězem 

              následující:     2 276, -- Kč v pokladně 

                                  288 961, -- Kč na účtu 

         

            Přírůstek financí za rok 2006 je 65 096, -- Kč, celková finanční částka  

            k 01. 01. 2007 činí 333 557,21 Kč. 

 

8. Zpráva jednatele 

         Zhodnocení členské základny: celkem má MO Bělá pod Bezdězem ke dni  

         24. 02. 2007 členů 266. Z toho je 230 mužů a 5 žen. Dále 5 členů ZTP. 

         10 členů z řad mládeže a 21 dětí. 

 

         Dále odeslaná pošta: - mimo jiné 7x oznámení o přestupku proti rybářství 

                                            - zpráva o monitoringu raka říčního 

                                            - žádost o podporu brigád 

                                            - žádost o příspěvek na činnost 

         Dále došlá pošta:  - poskytnutí příspěvku ve výši 15 000, -- Kč z MÚ  

                                           Bělá pod Bezdězem 

                                      - faktury za nákup ryb na zarybnění revíru 

 

9. Zpráva DK 

 

10.  Přestávka 

 

11.   Volba delegáta na krajskou konferenci 

                    - navržen př. Hýbner 

                    - hlasování v poměru 64 – 0 – 2 byl př. Hýbner schválen jako  

                      delegát na krajskou konferenci 

 

12.   Kooptace př. Tyapuse do výboru MO 

              - hlasování v poměru 65 – 0 – 1 byl př. Tyapus schválen do výboru  

                MO v Bělé pod Bezdězem 

 

13. Kooptace př. Gáborika do dozorčí komise 

              - hlasování v poměru 65 – 0 – 1 byl př. Gáborik schválen do DK 

 

  

14.   Hlasování o rozšíření výboru o dva členy 

               - hlasování v poměru 62 – 1 – 3 bylo rozšíření výboru o dva členy 

                  schváleno 

                 do výboru byli navrženi: 

                      př. Dvořák, hlasování v poměru 62 – 0 – 4 byl př. Dvořák schválen 

                      př. Pařík, hlasování v poměru 64 – 0 – 2 byl př. Pařík schválen 

 

 



15.   Diskuse 

 

 př. Nečesaný přednesl návrh na zrušení místních závodů 

              Na základě návrhu př. Nečesaného bylo provedeno hlasování, o tom  

              kdo je pro to, aby se místní závody zachovaly. 

                  - hlasování o poměru 27 – 29 – 5 (pořadí pro – proti – zdrželo se) 

                       - bylo schváleno zrušení místních závodů 

 př. Machač v diskusi navrhl, aby se za peníze vybrané na místní závody nakoupili 

ryby na zarybnění rybníku Slon 

             O návrhu př. Machače bylo provedeno hlasování 

                   - v poměru 46 – 8 – 7 (pořadí pro – proti – zdrželo se) 

                      byl návrh na nákup ryb, z peněz vybraných na místní závody, 

                      schválen  

 

 př. Grolmus podal návrh na požadavek na MÚ v Bělé pod Bezdězem 

    na vybudování zábradlí na hrázi mezi malým a velkým rybníkem Slon. 

    Dále podal návrh na požadavek na MÚ v Bělé pod Bezdězem na   

    vydání zákazu venčení psů v okolí obou rybníků Slon. 

         - o těchto návrzích již nebylo prováděno hlasování 

 

16.   Usnesení DK přečetl př. Gáborik, závěr 

1. VČS schvaluje výroční zprávu o činnosti, o hospodaření, finanční  

              zprávu, zprávu jednatele 

2. VČS bere na vědomí zprávu DK MO na rok 2006 

3. VČS zvolila na krajskou konferenci 2007 př. Hýbnera  

4. VČS schválila kooptaci př. Tyapuse do výbotu 

5. VČS schválila kooptaci př. Gáborika do DK 

6. VČS schválila rozšíření výboru o dva členy 

7. VČS schválila dva nové členy výboru (Dvořák, Pařík) 

8. VČS schválila zrušení místních závodů 

9. VČS schválila nákup ryb z peněz vybraných na místní závody 

10. VČS doporučuje napsat žádost na MÚ Bělá p. B. na zřízení zábradlí 

              mezi rybníky a řešení znečišťování prostoru psími exkrementy 

              ( tabulky, sběrné koše, zákaz venčení psů)  

   


