
Zápis z VČS MO ČRS Bělá pod Bezdězem 

konané dne 26. 02. 2011  

 

 

 

    Přítomno 68 členů – viz prezenční listina 

 

 

1. Zahájení 

 

Jednání členské schůze zahájil předseda MO ČRS Josef MACHAČ.  

 

 

2. Přivítání hostů 

 

Předseda přivítal přítomné hosty, kteří přijali pozvání a zúčastnili se VČS MO 

ČRS Bělá pod Bezdězem. 

 

 

3. Volba návrhové a mandátové komise 

 

Zvolena byla mandátová komise ve sloţení př. Martin Pařík – předseda, př. 

Petra Bártová a př. Jiří Vrabec – členové. Mandátová komise byla zvolena 

jednomyslně.  

 

 

4. Uctění památky zesnulých členů MO ČRS minutou ticha 

 

Následně předseda vyzval k poctě památce zesnulého člena MO, př. 

Miroslava Tanečka, který zesnul v uplynulém roce, minutou ticha. 

 

 

5. Program VČS a jeho schválení 

 

Předseda MO ČRS Josef MACHAČ, přednesl program schůze, k němuţ 

nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen.  

 

 

 

 

 

 

 



6. Předání vyznamenání 

 

Za zásluţnou a obětavou práci v rybářství udělil ČRS SÚS čestný odznak 

ČRS III. Stupně – BRONZOVÝ, těmto členům MO ČRS Bělá pod 

Bezdězem:  

 př. Čestmír KUČERA 

 př. Lubomír BRISUDA 

 př. Martin PAŘÍK 

 př. Jaroslav TOŠOVSKÝ 

 př. Josef MACHAČ 

 

Odznaky předal předseda MO ČRS Bělá pod Bezdězem. 

 

 

7. Gratulace jubilantům 

 

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

organizace pogratuloval jubilantům z řad členů MO. Ţivotního jubilea v roce 

2011 dovrší tito členové naší MO: 

 př. Josef HENDRICH st. 60 let 

 př. Petr JUHAŇÁK 60 let 

 př. Zdeněk KNEFL 60 let 

 př. Miroslav ŠÍMA 60 let 

 př. Václav ŠÍN st. 60 let 

 př. Václav VRKOSLAV 60 let 

 př. Jiří JANOUŠEK 65 let 

 př. Josef MELNICKÝ 65 let 

 př. Antonín STRÁNSKÝ 65 let 

 př. Josef KARAS 65 let 

 př. Luděk JAKUBEC 70 let 

 př. Richard RÝDA 70 let 

 

 

8. Zpráva o činnosti 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.  

 

 

 

 



9. Zpráva jednatele MO 

 

Jednatel MO ČRS Bělá pod Bezdězem, př. Pavel Tyapus, přednesl zprávu o 

událostech, které proběhly od poslední členské schůze. Zpráva je přílohou 

tohoto zápisu.  

 

 

10.  Zpráva o hospodaření 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. 

 

 

  

11. Zpráva pokladníka MO 

 

Pokladník MO ČRS Bělá pod Bezdězem, př. Jaroslav Tošovský, seznámil 

přítomné členy s hospodařením MO v roce 2010. Zpráva pokladníka je 

přílohou tohoto zápisu.  

 

 

12. Zpráva DK MO 

 

Zprávu dozorčí komise přednesl př. Michal Šilinger, předseda DK MO ČRS 

Bělá pod Bezdězem. Zpráva DK je přílohou tohoto zápisu.  

 

 

13. Zpráva Webu 

 

Zprávu o vyhodnocení provozu web stránek MO ČRS Bělá pod Bezdězem, 

přednesl Web master př. Michal Šilinger. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

V rámci této zprávy byla vyhodnocena soutěţ editorů „nejhezčí kapr za rok 

2010“, vyhodnocení provedla př. Petra Bártová. 

 

Mimo program udělil předseda MO slovo starostovi města Bělá pod 

Bezdězem, Ing. Vernerovi, který ve svém projevu uvedl, ţe současné vedení 

MÚ Bělá pod Bezdězem hodlá pokračovat v nastavené podobě podpory naší 

MO. 

 

 

 

 



14. Schválení ročních poplatků a pokut na rok 2012 

 

V době projednávání tohoto bodu programu bylo v sále přítomno 57 členů 

MO ČRS Bělá pod Bezdězem. Návrh na zápisné pro nově přijaté členy ve 

výši 500,--Kč, poštovné ve výši 20,--Kč a chod organizace ve výši 90,--Kč 

byl přítomnými členy jednomyslně schválen. 

 

Návrh na finanční náhradu pracovní povinnosti pro následující období činí 

100,--Kč za 1 hodinu pracovní povinnosti. (10 hodin ročně). O tomto návrhu 

proběhlo hlasování, kterým byl uvedený návrh jednomyslně přijat.  

 

Návrh na pokutu za nesprávně, nebo neúplně vyplněný sumář úlovků, nebo 

za pozdní odevzdání sumáře úlovků a docházek ve výši 100,--Kč, byl 

hlasováním v poměru 46 – 1 – 0 (pro, zdrţel se, proti), schválen. 

 

 

15. Prostor pro vystoupení hostů 

 

Prostoru pro vystoupení hostů vyuţil hospodář MO ČRS Mnichovo 

Hradiště, př. Vrabec, který poděkoval za pozvání a dále poděkoval př. 

Hýbnerovi za výkon pomocného hospodáře v jejich organizaci.  

 

Dále se slova ujal předseda MO ČRS Bakov nad Jizerou, který rovněţ 

poděkoval za pozvání a př. Hýbnerovi za výkon funkce hospodáře v jejich 

organizaci.  

 

 

16. Diskuse 

 

Př. Martin Pařík poţádal o slovo a vyzval člena, který se v hlasování o 

pokutě za nesprávně nebo neúplně vyplněný sumář úlovků, nebo za jeho 

pozdní odevzdání, zdrţel, aby uvedl důvod svého hlasování. Tento člen se 

však v sále jiţ nenacházel. Př. Pařík tedy zopakoval nutnost včasného 

odevzdání sumáře úlovků z důvodu jejich kontroly a zápisu do PC a jejich 

následné odeslání na SÚS ČRS, které je rovněţ podmíněno lhůtou. 

 

Př. Volánek přednesl návrh na řešení problému s vykonáním tělesné potřeby 

v průběhu rybolovu na rybníku Malý Slon. Navrhl, ţe by se zde mohli 

vysadit keře nebo tůje.  

Tento poţadavek bude projednán s TS města Bělá pod Bezdězem, ale 

vzhledem k tomu, ţe tento problém není řešen na ţádném rybářském revíru a 

nelze navrhovat, aby jakýkoli keř nebo tůje plnili funkci pisoáru, lze 

předpokládat, ţe výsadba jmenovaných dřevin nebude provedena. 



 

17. Usnesení a závěr 

 

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

zprávu jednatele 

2. VČS bere na vědomí zprávu DK MO za rok 2010 

3. VČS schválila návrh výboru MO na výši poplatku pro nově přijaté členy, 

na chod organizace a poštovného, finanční náhradu za pracovní 

povinnosti, návrh pokuty za nesprávně nebo neúplně nebo pozdě 

odevzdané sumáře úlovků.  

 

 

 

               

                                                                          Zapsal: Pavel Tyapus 

                                                                                 jednatel MO 

 


