
Zápis z VČS MO ČRS Bělá pod Bezdězem 

konané dne 23. 02. 2008 

 
1. Zahájení 

          Jednání členské schůze zahájil předseda MO ČRS Josef MACHAČ. 

     Přednesl program schůze, k němuţ nebyly připomínky a byl jednomyslně 

     schválen. 

 

2. Volba mandátové komise 

          Do mandátové komise byli navrţeni př. Dvořák jako předseda komise  

          a př. Pařík a př. Škriečka jako členové. 

            - hlasováním 46 – 0 – 4 byla mandátová komise zvolena 

 

3. Poděkování odstupujícímu předsedovi DK 

          Předseda MO ČRS Josef Machač poděkoval jménem celé MO 

          odstupujícímu předsedovi DK Václavu Grolmusovi, za dlouholetou 

          činnost v DK MO ČRS. 

 

4. Gratulace jubilantům 

          Tak jako v loňském roce, předseda MO ČRS Josef Machač jménem  

          organizace pogratuloval jubilantům z řad členů MO. Ţivotního jubilea  

          v roce 2008 dovrší tito členové naší MO: 

 př. Václav MACH 70 let 

 př. Václav GROLMUS 65 let 

 př. Ladislav JÁNOŠÍK 60 let 

 př. Miloslav HANZLÍK 60 let 

 př. Petr MALÝ  60 let 

 př. Karel TOMÁŠ  60 let 

 př. Viktor VOLENÍK 60 let 

 př. Václav KUČERA 75 let 

 

5. Předání vyznamenání 

           Výbor MO se na základě dlouholeté činnosti v naší MO rozhodl podat 

            návrh na SÚS na udělení vyznamenání III. stupně pro členy naší MO 

            př. Stanislava Jelínka, Zdeňka Jiráska, Václava Kučeru a Václava 

           Grolmuse. SÚS našemu návrhu vyhověl a jmenovaným členům naší 

           MO, bylo uděleno vyznamenání III. stupně, které předal předseda MO 

           Josef Machač. 

 

6. Zpráva o činnosti MO 

           Předseda MO Josef Machač přednesl zprávu o činnosti MO za období 

           od poslední členské schůze. 

 

7. Zpráva hospodáře MO 

           V roce 2007 hospodařila MO na dvou revírech, a to na  

                - pstruhovém revíru č. 413001 – Bělský potok o délce 6 km 

                - mimopstruhovém revíru č. 411005 – Slon, Netušil, Hájovna, 

                                                                              Březinka, Čistá 

 



 Zarybnění celého revíru MO: 

        3 169 ks kapra K2   800 ks lína dvouletého   

        400 štiky jednoleté   1 000 ks candáta jednoletého 

        1 500 ks úhořího monté  500 ks amura bílého dvou aţ tříletého 

 Úlovky členů MO na našich revírech 

 Úlovky členů MO na ostatních revírech 

 Nejlepší rybáři MO 

                - Hanzlík – celkem 47 ks ryb 

                - Melnický – celkem 35 ks ryb 

                - Holub – celkem 29 ks ryb 

 Činnost RS 

          RS má 10 členů, v roce 2007 bylo provedeno 158 kontrol, při 

          Kterých bylo zkontrolováno 1 254 rybářů. 

          Celkem bylo zadrţeno 10 povolenek. 

 Brigády  

          Za rok 2007 splnilo svou brigádnickou povinnost 91 členů,  

          115 členů nesplnilo a 49 členů je brigádnické povinnosti 

          zproštěno ( důchodci, ZTP, RS, ţeny, členové výboru ) 

 

8. Zpráva pokladníka 

Na začátku roku 2007 byla finanční situace MO Bělá pod Bezdězem 

            následující:     2 276, -- Kč v pokladně 

                                288 961, -- Kč na účtu 

Na konci roku 2007 byla finanční situace MO Bělá pod Bezdězem 

následující:     4 801, -- Kč v pokladně 

                    322 321, -- Kč na účtu 

Celková finanční částka k 31. 12. 2007 činí 365 383, -- Kč. 

 

9. Zpráva jednatele 

            Zpráva jednatele je přílohou tohoto zápisu 

 

10.  Zpráva DK 

             Zprávu dozorčí komise přečetl př. Ondřej Gáborik 

 

11.  Přestávka 

 

12.  Volba delegáta na krajskou konferenci 

             Jako delegát na krajskou konferenci byl navrţen př. Hýbner. 

             - hlasování v poměru 55 – 0 – 1 ( pro – proti – zdrţelo se ), 

               byl př. Hýbner schválen jako delegát na krajskou konferenci za MO 

 

13. Bližší podmínky výkonu rybářského práva 

              Hospodář MO př. Hýbner seznámil členy MO se změnami a  

              novelizacemi bliţších podmínek výkonu ryb. práva, dle ustanovení  

              § 13, zák. č. 99/ 2004 

 

14.  Doplnění DK 

             Kooptace př. Michala Dány do dozorčí komise 

             - hlasování v poměru 54 – 0 – 2 ( pro – proti – zdrţelo se ) 

             - byl př. Dány schválen do DK 



 

15.  Diskuse 

                Letošní členské schůze se na pozvání zúčastnila také starostka města Bělá pod 

Bezdězem, pí. Pastorková. 

V diskusi informovala členy naší MO o důvodu zamítnutí naší ţádosti. Jednalo se o záštitu 

při koupi pozemků v okolí kolny u rybníka Slon. Jako důvod odmítnutí naší ţádosti 

uvedla, ţe nechtěli pozemky kupovat do vlastnictví města.  

Dále starostka informovala o důvodu zamítnutí ţádosti MO o pronájem rybníka Vrchbělá, 

coţ zdůvodnila tím, ţe rybník je znečištěný a rada města se rozhodla rybník v součastném 

stavu nepronajímat ani neprodávat do doby, neţ dojde k jeho revitalizaci a úklidu. 

Závěrem starostka vyzvala MO, aby znovu inicializovala svou ţádostí, jednání o 

pronájmu nebo odkoupení stodoly v Táborové ulici, kterou v součastné době uţívají TS 

města Bělá p. Bezdězem. 

Př. Zdeněk Šimek podal návrh na hlasování o zákazu pakování na hrázi a panelové cestě u 

rybníku Netušil. O návrhu proběhlo hlasování, kterým byl v poměru 56 – 0 – 0 návrh 

přijat. 

 

16.   Usnesení MK přečetl př. Pařík, závěr 

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

jednatele. 

2. VČS bere na vědomí zprávu DK MO za rok 2007 

3. VČS schválila kooptaci př. Dányho do DK 

4. VČS zvolila na krajskou konferenci 2008 př. Hýbner 

5. VČS schválila návrh změny do bliţších podmínek výkonu ryb. práva „Zákaz 

parkování“  na hrázi a panelové cestě u rybníka Netušil 

 

                                                       Zapsal: Pavel Tyapus, jednatel MO 


