
 

Zpráva jednatele na VČS MO ČRS Bělá pod Bezdězem 
 

 

     Ke dni 27. 02. 2010 má členská základna MO ČRS Bělá pod Bezdězem 250 členů. 

Z toho je 210 dospělých a to 195 mužů a 15 žen. Dále 33 důchodců, 6 ZTP, 10 dětí do 

15-ti let a 12 mládežníků.  

 

     Úvodem své zprávy bych Vám chtěl objasnit důvody, které vedly výbor naší MO 

k tomu, že rozhodl o opětovném prodeji stodoly v Táborové ulici o kterou naše MO 

tak dlouho usilovala. Již od roku 2007 se výbor MO snažil získat důstojné prostory 

pro klubovnu MO, neboť prostory v Zámku se postupně stávaly nevyhovujícími a to 

jak pro schůze výboru MO, tak hlavně pro prodej nových povolenek kmenovým 

členům ale i hostům. Tuto situaci se výbor MO snažil řešit odkoupením pozemků 

u hráze mezi rybníky Slon, ale na koupi do osobního vlastnictví a dále pak na 

zasíťování pozemku a výstavbu nové klubovny neměla MO dostatek finančních 

prostředků. Z tohoto důvodu podala MO žádost na MÚ Bělá pod Bezdězem o koupi 

těchto pozemků do vlastnictví města a následný pronájem těchto pozemků naší MO. 

Tuto žádost rada města odmítla s odůvodněním, že město nechce vlastnit žádné další 

pozemky, neboť vlastnictví pozemku nese mnoho povinností. Toto zdůvodnění pak na 

VČS MO konané dne 23. 02. 2008 přednesla osobně starostka města Bělá pod 

Bezdězem, Mgr. Pastorková. Při přímé konfrontaci s členy MO o nutnosti k získání 

nových prostor pro klubovnu MO uvedla, že město v současné době nemá žádné 

prostory, které by vyhovovali požadavkům MO. Avšak přislíbila členům MO, že 

město MO prodá stodolu v Táborové ulici, která sloužila jako sklad TS města Bělá 

pod Bezdězem, a vyzvala výbor, aby podal písemnou žádost k odkoupení této stodoly. 

Na základě těchto skutečností byla dne 10. 03. 2008 na podatelnu MÚ Bělá pod 

Bezdězem podána žádost o prodej stodoly v Táborové ulici.  Dne 22. 03. 2008 byla 

MO doručena odpověď vedoucího odboru rozvoje a majetku města, že jmenovaný 

odbor požádal architekta města o posouzení a stanovisko k budoucímu využití stodoly 

a poté předloží naší žádost k projednání v orgánech města. Dne 24. 07. 2008 byla MO 

doručena informace, že rada města Bělá pod Bezdězem projednala na svém zasedání 

způsoby využití stodoly a pozemku st. p. č. 1022 v k.ú. Bělá pod Bezdězem 

v Táborové ulici s přihlédnutím k vyjádření městského architekta k možnému využití 

daného objektu a zatím nebylo o dalším využití rozhodnuto. Ale vzhledem k tomu, že 

náš záměr není v rozporu s vyjádřením městského architekta, rozhodla se rada města 

Bělá pod Bezdězem požádat nás o specifikaci záměru využití objektu.  Na základě této 

zprávy byla dne 25. 08. 2008 podána na podatelně MÚ Bělá pod Bezdězem 

specifikace našich záměrů s objektem, ačkoli vše již bylo uvedeno v prvotní žádosti. 

Následně byl dne 11. 11. 2008 doručen MO e.mail ve kterém vedoucí odboru rozvoje 

a majetku města  informoval, že stanoviskem města je prodat pozemek za cenu 

stavebního pozemku a to v hodnotě 500,--Kč za metr2. Tuto cenu výbor MO schválil a 

následně byl dne 8. 1. 2009 doručen e.mail, že zastupitelstvo města Bělá pod 

Bezdězem schválilo prodej stodoly a město zadalo požadavek na vypracování kupní 

smlouvy svému právníkovi.  Následně pak byla 10. 02. 2009 sepsána a podepsána 

kupní smlouva a dne 18. 03. 2009 byla stodola předána MO. K odkoupení stodoly 

došlo tedy až po 13-ti měsících od VČS, kde starostka vyzvala výbor MO k podání 

písemné žádosti. Teprve v průběhu měsíce dubna roku 2009 oslovil př. Hýbnera pan 

Mazanec ze správy bytů města Bělá pod Bezdězem s nabídkou využití prostor bývalé 

autoškoly v budově Na Střeláku u dopravního hřiště jako klubovny MO. Po prohlídce 



prostor výbor jednomyslně schválil možnost přestěhování klubovny do tohoto objektu.  

Dne 11. 05. 2009 převzal př. Hýbner klíče od uvedených prostor a poté došlo 

k přestěhování do nové klubovny. Tyto prostory tedy byly naší MO nabídnuty až po 

sepsání a podepsání kupní smlouvy na stodolu v Táborové ulici a  následném předání 

této nemovitosti. Vzhledem k tomu, že pronájem současných prostor i přes nutnou 

rekonstrukci a připojení objektu na městský vodovod a kanalizaci bude pro MO 

několikanásobně levnější variantou než zasíťování pozemku v Táborové ulici a 

následná výstavba nové budovy rozhodl výbor o podání nabídky městu Bělá pod 

Bezdězem k opětovnému odkoupení pozemku se stodolou a podat žádost o 

dlouhodobý pronájem objektu Na Střeláku. Doufám, že takovéto vysvětlení 

zmateného jednání výboru MO, který vlastně neví co chce a je terčem posměchu, je 

dostatečné a lze z něj jednoznačně rozeznat snahu o získání lepších prostor pro 

klubovnu MO za co nejmenší finanční výdaje a co nejmenší náročnost na realizaci.   

 

Odeslaná pošta: 

 

- Bylo odesláno jedno oznámení o přestupku proti rybářství na člena  MO Mladá 

Boleslav (Eugenius ANTONIAK) 

- Na SÚS zpráva o provedeném monitoringu raka říčního na revíru č. 413001 Bělá 1 

v roce 2009 

- na MÚ Bělá pod Bezdězem byla odeslána nabídka na odkoupení stodoly v Táborové 

ulici, žádost o pronájem rybníku Vrchbělá a žádost o příspěvek na činnost v roce 2010 

 

Doručená pošta: 

 

- MÚ Bělá pod Bezdězem – sdělení o schválení prodeje pozemku se stodolou 

v Táborové ulici, vyrozumění o přidělení dotace na činnost v roce 2009 ve výši 

25 000,--Kč 

- MO Bakov nad Jizerou – zadržená povolenka a oznámení o přestupku proti rybářství – 

člena MO Bělá pod Bezdězem Karel krčmář 

- Faktury za dodávku objednaných ryb 

 

- Žádost o příspěvek z Fondu ohrožených dětí 

 

 

 

                                                                                                                Zapsal: 

 

                                                                                                               Pavel Tyapus 

                                                                                                            jednatel MO ČRS 

 


