
Zápis z VČS MO ČRS Bělá pod Bezdězem 

konané dne 21. 02. 2009 

 
Přítomno 65 členů a 3 hosté - 1x MO ČRS Bakov nad Jizerou  

                                               - 2x MO ČRS Mnichovo Hradiště  

 

1. Zahájení 

               Jednání členské schůze zahájil předseda MO ČRS Josef MACHAČ, 

          který přednesl program schůze. K programu schůze podal př. Michal 

          Dányi návrh na rozšíření programu schůze o bod, týkající se zákazu 

          rybolovu na revíru MO ČRS Bělá pod Bezdězem v době od 16. 03.  

          do 01. 05.. O tomto návrhu proběhlo hlasování 12 – 31 – 22, kterým 

           nebyl návrh přijat a př. Dányi, byl poučen o moţnosti otevřít toto téma  

          v závěrečné diskusi. 

                Následně předseda vyzval k poctě památce zasnulých zesnulých členů 

           MO, př. Josefa Vrby st. a př. Františka Kaňky, kteří zesnuli v uplynulém 

          roce, minutou ticha.  

 

     2. Volba mandátové komise 

          Do mandátové komise byli navrţeni př. Karel Coufal st., jako předseda  

      komise a př. Pařík a př. Škriečka jako členové. 

- hlasováním 62 – 3 – 0 ( pro – proti – zdrţelo se ) byla mandátová 

komise  zvolena 

 

3. 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. Lubomír BLECHA  65 let 

 př. Jaroslav KOUCKÝ  65 let 

 př. Karel LAMEL  65 let 

 př. Zdeněk DRMOTA  70 let 

 př. Antonín ZVOLÁNEK 70 let 

 

    4. 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. Jiřího Nečesaného a př. Zdeňka Šimka. SÚS našemu 

          návrhu vyhověl a jmenovaným členům naší MO, bylo uděleno 

          vyznamenání III. stupně, které předal předseda MO Josef Machač. 

 

 



    5. Zpráva o činnosti MO 

           Předseda MO Josef Machač přednesl zprávu o činnosti MO za období 

           od poslední členské schůze. 

 

6. Přestávka 

 

7. Zpráva hospodáře MO 

 Hospodář svou zprávu začal kritikou na nedostatečnou činnost všech   

          členů MO souvisejících s jejich nezájmem o dění kolem rybníka Slon. 

          Kritiku specifikoval zejména na nedávnou situaci, kdy byl rybník  

          zamrzlý a nikoho z členů samotného nenapadlo odstranit vzniklý led 

          z vybudovaného otvoru a dále o nezájem o podzimní údrţbu česel, 

          která se často zanášejí spadlým listím. 

 Dále hospodář upozornil na nedostatečnou brigádnickou činnost a 

nevyuţití materiálních moţností k údrţbě a zpevnění břehů, jako 

hlavní důvod hospodář uvedl nízkou účast členů na brigádách 

 Hospodář zhodnotil činnost RS, kdy uvedl, ţe RS je sice početná, ale 

z cela neefektivní 

 Zpráva o hospodaření na revírech, (úlovky rybářů z MO Bělá pod 

Bezdězem, úlovky ostatních rybářů na naších revírech), dále 

zarybnění revíru 

 

      8. Zpráva pokladníka 

 Pokladník seznámil přítomné členy s hospodařením v roce 2008. 

 Celková úhrada za ryby činila 162 388, -- Kč 

 Rekonstrukce přístřešku u rybníka Slon činila náklady ve výši  

     28 000, -- Kč 

 Nákup nezbytného vybavení na výlov rybníka Netušil činí  

    29 645, -- Kč 

      

       9.  Zpráva jednatele 

            Zpráva jednatele je přílohou tohoto zápisu 

 

  10. Zpráva DK 

             Zprávu dozorčí komise přečetl př. Michal Dányi 

                     - Následně bylo vyvoláno jednání o ukládání ,,pokut‘‘ za špatně, 

                       nebo zcela nevyplněnou statistiku a sumář úlovků. Po předchozí 

                       debatě proběhlo hlasování, a poměrem 47 – 13 – 5, byl návrh 

                       přijat a částka byla stanovena na 100,- 

 

11. Přestávka 

 



12. Informace k rozhodnutí o koupi st. parcely v Táborové ulici 

                        Seznámení přítomných členů s důvody a záměrem koupě. 

                Podrobné seznámení s proběhnuvší korespondencí a historií jednání 

               s MÚ. Dále upřesněna stanovená částka /m² ve výší 500,- Kč 

               Celkem tedy byla MÚ uhrazena částka ve výší 137 000,- Kč 

 

      13. Volba delegáta na krajskou konferenci 

           Jako delegát na krajskou konferenci byl navrţen př. Hýbner. 

           - hlasování v poměru 65 – 0 – 0 ( pro – proti – zdrţelo se ), 

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

 

      14. Informace k ukončení pronájmu a výlovu rybníku Netušil 

              Předseda uvedl, ţe bohuţel došlo ke ztrátě části revíru MO,  

                 vlivem neprodlouţení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele a toto 

                někteří členové MO přičítají neprovedené opravě česel rybníka, coţ 

                hospodář zdůvodnil naprosto havarijním stavem česel vyţadující 

                náklady v řádu deseti tisíců, coţ je při současném znění smlouvy 

                naprosto nevýhodné a neekonomické. 

              Hospodář dále seznámil přítomné členy MO s časovým 

                harmonogramem výlovu rybníka a se záměrem, jak naloţit 

                s vylovenou rybou. 

 

15. Diskuze 

 V diskuzi vystoupil př. Brabec, hospodář MO  ČRS Mnichovo Hradiště, 

který ve svém projevu pronesl podporu zákazu lovu na našich revírech ve výše 

uvedené době, neboť velikost našeho revíru si toto opatření ţádá. Dále uvedl, ţe 

v jejich organizaci mají stejný problém s RS a osobně si myslí, ţe tento problém 

má převáţná  většina organizací ČRS. V reakci na zavedení pokut za špatně 

vyplněné statistiky na této VČS  uvedl, ţe toto opatření u nich v organizaci jiţ 

funguje a ţe se velice osvědčilo.Na závěr poděkoval za pozvání na VČS a 

vyzdvihl velice dobrou spolupráci mezi našimi MO. 

 

 Př. Dányi znovu otevřel téma zákazu rybolovu na našich revírech 

v době od 16.3. – 1.5., kdy uvedl, ţe si myslí, ţe je jedno, kdy se 

revír vychytá. V tomto názoru zůstal osamocen. 

 Př. Hýbner reagoval na zavedené odměňování členů RS a uvedl, ţe 

dle jeho názoru není členy RS za co odměňovat, jak jiţ uvedl ve své 

zprávě. 

 Př. Hofman vznesl připomínku, ţe hospodář chytá v chráněné rybí 

oblasti na rybníku Slon na šest prutů najednou. Hospodář uvedl, ţe 



se jednalo o poznávací dopoledne pro děti MŠ a jistě nechytal na 

šest prutů najednou, jelikoţ by se takové mnoţství prutů nedalo 

zvládnout. Dále uvedl, ţe jako oprávněný uţivatel revíru má na 

tento odlov v chráněné rybí oblasti zákonný nárok. 

 Všeobecná připomínka k znovuzavedení místním ryb. závodů 

(poučení o moţnosti podání nového návrhu na další VČS. 

 

16. Usnesení 

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

                        jednatele a finanční 

 2. VČS bere na vědomí zprávu DK MO za rok 2008 

 3. VČS schválila návrh výboru MO  na pokutu za špatně nebo zcela 

                       nevyplněnou statistiku a sumář úlovků 

 4. VČS zvolila na krajskou konferenci 2009 př. Hýbnera 

 

         Zapsal : Pavel Tyapus 

          Jednatel MO 


