
Zápis z volební VČS MO ČRS Bělá pod Bezdězem 

konané dne 27. 02. 2010 

 
Přítomno 41 členů – viz prezenční listina 

 

1. Zahájení 

   Jednání členské schůze zahájil předseda MO ČRS Josef MACHAČ, který přednesl program schůze, 

k němuţ nebyly připomínky, a byl jednohlasně schválen.  

   Následně předseda vyzval k poctě památce zesnulého člena naší MO, př. Josefa URBANA, který opustil 

naše řady v uplynulém roce, minutou ticha. 

 

2. Volba volební a mandátové komise 

    Zvolena byla mandátová komise ve sloţení:  předseda - př. Petra BÁRTOVÁ. Členové - př. Hana 

BOHATÁ a př. Jiří DVOŘÁK. Mandátová komise byla zvolena jednohlasně.  

 

3. Poděkování odstupujícím členům RS a DK 

    Předseda MO ČRS Bělá pod Bezdězem jménem celé organizace, poděkoval odstupujícím členům RS a 

DK za dosavadní odvedenou práci. 

 

4. Gratulace jubilantům 

    Tak jako v loňském roce, předseda MO ČRS Josef MACHAČ jménem celé naší organizace pogratuloval 

jubilantům z řad členů MO. Ţivotního jubilea v roce 2009 dovršili tito členové naší MO. 

 

             př. Petr ZELENKA nejst. 65 let  

             př. Lubomír BRISUDA 65 let 

             př. Jaromír KUBELKA 60 let  

             př. Juraj ROVENSKÝ 60 let  

             př. František MENCL 65 let 

             př. Václav LÍMAN  65 let 

             př. Jiří JUST   60 let 

 

5. Zpráva předsedy MO 

    Předseda MO ČRS Bělá pod Bezdězem, př. Josef MACHAČ, přednesl zprávu o činnosti MO z období od 

poslední členské schůze. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.  

 

6. Zpráva jednatele MO 

    Jednatel MO ČRS Bělá pod Bezdězem, př. Pavel TYAPUS, přednesl zprávu o událostech, které proběhli 

od poslední členské schůze. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.  

 

7.  Přestávka 

 

8.  Zpráva hospodáře MO 

     Hospodář MO ČRS Bělá pod Bezdězem, př. Dušan HÝBNER, přednesl zprávu o hospodaření MO, o 

činnosti RS, o dětském rybářském krouţku, atd. z období od poslední členské schůze. Zpráva hospodáře je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

9. Zpráva pokladníka MO 
    Zprávu pokladníka MO ČRS Bělá pod Bezdězem, př. Jaroslava TOŠOVSKÉHO přečetl př, Jakub 

TOŠOVSKÝ. Zpráva pokladníka je přílohou tohoto zápisu.  

 

10. Zpráva DK 

     Zprávu dozorčí komise přečetl př. Ondřej GÁBORIK. Zpráva DK je přílohou tohoto zápisu.  

 



11. Přestávka 

 

12. Návrh na finanční náhradu pracovní povinnosti 

      Návrh na finanční náhradu pracovní povinnosti pro následující období činí 100,--Kč za 1 hodinu 

pracovní povinnosti. O tomto návrhu proběhlo hlasování, kterým byl uvedený návrh jednohlasně přijat.  

 

13. Návrh na navýšení poplatku na chod organizace 

      Návrh na navýšení poplatku na chod organizace o 40,--Kč. O tomto návrhu proběhlo hlasování, kterým 

byl návrh přijat. Pro hlasovalo 38 členů, proti hlasovali 3 členové, nikdo se hlasování nezdrţel. 

 

14. Návrh na zvýšení poplatku za přijetí do MO „zápisného“ 

      Návrh na výši poplatku pro přijetí do MO pro nového člena činí 500,--Kč. O tomto návrhu proběhlo 

hlasování, kterým byl návrh přijat. Pro hlasovalo 39 členů, proti nehlasoval ţádný člen a 2 se zdrţeli 

hlasování. 

 

15. Volba delegáta na krajskou konferenci 

       Delegát na krajskou konferenci byl navrţen př. Dušan HÝBNER. O tomto návrhu proběhlo hlasování, 

kterým byl př. Dušan HÝBNER jednohlasně schválen.  

 

16. Hlasování o způsobu voleb do výboru MO a DK MO 

      Předseda MO ČRS Bělá pod Bezdězem, př. Josef MACHAČ podal návrh na konání voleb veřejných. O 

návrhu proběhlo hlasování, kterým byl tento návrh jednohlasně přijat. 

 

17. Volby do výboru MO 

      Za členy výboru byli navrženi a zvoleni: 

Předseda MO   - př. Josef MACHAČ  (40 – 0 – 1) pro-proti-zdrţel se 

Místopředseda MO  - př. Martin PAŘÍK  (40 – 0 – 1) 

Jednatel MO   - př. Pavel TYAPUS  (40 – 0 – 1) 

Hospodář MO   - př. Dušan HÝBNER  (41 – 0 – 0) 

Zástupce hosp. MO  - př. Zdeněk JIRDÁSEK (40 – 0 – 1) 

Pokladník MO  - př. Jaroslav TOŠOVSKÝ (41 – 0 – 0) 

Referent čistoty vod MO - př. Jiří DVOŘÁK  (40 – 0 – 1) 

Člen výboru MO  - př. Karel COUFAL  (36 – 0 – 5) 

Člen výboru MO  - př. Jiří VRABEC  (41 – 0 – 0) 

 

       Za členy dozorčí komise byli navrženi a zvoleni: 

Předseda DK   - př. Michael ŠILINGER (40 – 0 – 1) 

       Člen DK   - př. Karel LAMMEL  (41 – 0 – 0) 

       Člen DK   - př. Lubomír BRISUDA (40 – 0 – 1) 

       Člen DK   - př. Hana BOHATÁ  (40 – 0 – 1) 

       Člen DK   - př. Petr BERGMANN (40 – 0 – 1) 

 

18. Zpráva správce internetových stránek MO 

      Svou zprávu přednesl Web administrátor př. Michael ŠILINGER, který připomněl zahájení provozu web 

stránek naší MO a současně představil jejich podobu. Stručně uvedl obsah informací, které tyto stránky 

obsahují. 

 

19. Prostor pro vystoupení hostů 

      Prostoru pro vystoupení hostů vyuţila starostka města Bělá pod Bezdězem. Poděkovala za pozvání a 

zhodnotila uplynulý rok činnosti MO ČRS Bělá pod Bezdězem jako zdařilý. Popřála našim členům a naší 

MO hodně úspěchů v roce 2010.  

 

20. Diskuse 

      Po volbách do výboru a DK několik členů odešlo a v sále zůstalo přítomných 31 členů. 

  V diskusi přednesli své připomínky a náměty tito členové: 



  - př. Václav GROLMUS přednesl návrh na prodlouţení doby hájení dravců na našich revírech aţ do září 

kalendářního roku. O tomto návrhu nechal předseda MO hlasovat. Provedeným hlasováním byl návrh 

zamítnut. Pro hlasoval 1 člen, proti 21 členů a hlasování se zdrţelo 9 členů.  

- př. Jakub TOŠOVSKÝ přednesl návrh na zrušení konce denního lovu po ponechání si jednoho kusu 

ušlechtilé ryby, který na našich revírech platí v současné době. Uvedl, ţe po ponechání si ryby ušlechtilé by 

bylo moţno pokračovat v lovu bez moţnosti ponechat si další ulovené ryby. Tj. doplnění do 7 kilogramů. 

Předseda MO nechal o návrhu hlasovat. Provedeným hlasování byl návrh zamítnut. Pro hlasovalo 14 členů, 

proti 17 členů a ţádný člen se nezdrţel hlasování. 

 

21. Usnesení volební a mandátové komise přečetl př. Pařik, závěr 

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

       2. VČS bere na vědomí zprávu DK MO za rok 2009. 

       3. VČS schválila návrh výboru MO na finanční náhradu za pracovní povinnosti, návrh na zvýšení    

                    poplatku na chod organizace, a návrh na zvýšení zápisného. 

       4. VČS zvolila delegáta na krajskou konferenci 2010 př. Dušana HÝBNERA 

       5. VČS zvolila členy výboru MO a členy DK MO 

 

 

               

                                                                   Zapsal: Pavel TYAPUS 

                                                                                 jednatel MO ČRS 

 


