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Zápis z VČS MO ČRS Bělá pod Bezdězem 

konané dne 25. 02. 2012  

 

 

 

    Přítomno 58 členů – viz prezenční listina 

 

 

1. Zahájení 

 

Jednání členské schůze zahájil jednatel MO ČRS Pavel Tyapus.  

 

 

2. Přivítání hostů 

 

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

ČRS Bělá pod Bezdězem. 

 

 

3. Program VČS a jeho schválení 

 

Jednatel MO ČRS Pavel Tyapus, přednesl program schůze, k němuţ nebyly 

připomínky a byl jednomyslně schválen.  

 

 

4. Volba návrhové a mandátové komise 

 

Zvolena byla mandátová komise ve sloţení př. Jiří Dvořák – předseda, př. Jiří 

Vrabec a př. Michal Šilinger – členové. Mandátová komise byla zvolena 

jednomyslně.  

 

 

5. Uctění památky zesnulého člena MO ČRS př. Brisudy minutou ticha 

 

Následně jednatel vyzval k poctě památce zesnulého člena MO, př. Luboše 

Brisudy, který zesnul v uplynulém roce, minutou ticha. 
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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. Karel LAMMEL 

 

Odznak předal hospodář MO ČRS Bělá pod Bezdězem. 

 

 

7. Gratulace jubilantům 

 

Tak jako v loňském roce, jednatel MO ČRS Pavel Tyapus jménem organizace  

pogratuloval jubilantům z řad členů MO. Ţivotního jubilea v roce 2012 dovrší 

tito členové naší MO: 

 př. Eduard HRÍB 60 let 

 př. Jiří KUBIŠ 60 let 

 př. Bohumil MAREŠ 60 let 

 př. Karel VRABEC 60 let 

 př. Milan DÁNYI st. 65 let 

 př. Petr HAVLÍČEK 65 let 

 př. Václav KOČÍ 65 let 

 př. Oldřich KRČMA 65 let 

 př. Zdeněk DUBEC 70 let 

 př. František HANITZ 70 let 

 

 

8. Zpráva o činnosti MO 

 

Místopředseda MO ČRS Bělá pod Bezdězem, př. Martin Pařík, 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.  
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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 2011. 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. Schválení ročních poplatků a pokut na rok 2013 

 

V době projednávání tohoto bodu programu bylo v sále přítomno 58 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 

přítomnými členy jednomyslně schválen. 

 

Návrh na zvýšení věkové hranice pro zproštění brigádních povinností z 60 

let na 63 let s účinností od 01. ledna roku 2013 byl přítomnými členy 

schválen v poměru 52-6-0 (pro-proti-zdrţel se) 
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14. Schválení kooptace př. Škriečky za člena DK MO ČRS Bělá p. B. 

 

Kooptace př. Jaroslava Škriečky jako člena dozorčí komise MO ČRS Bělá 

pod Bezdězem byla přítomnými členy jednomyslně schválena 

 

15. Volba delegáta na Krajskou konferenci – navržen př. Hýbner 

 

Jako delegát na krajskou konferenci za MO ČRS Bělá pod Bezdězem byl 

navrţen př. Dušan Hýbner. O tomto návrhu proběhlo hlasování a návrh byl 

přítomnými členy jednomyslně schválen. 

  

16. Prostor pro vystoupení hostů 

 

Ing. Jaroslav Verner – starosta města Bělá pod Bezdězem, poděkoval za 

pozvání a přítomným sdělil, ţe v jarních měsících roku 2012 proběhne 

oprava poškozené hráze mezi rybníky Slon firmou, která prováděla výstavbu 

této hráze. V současné době nelze konstatovat, zda bude nutné rybník 

vypouštět a případně o kolik by se musel rybník vypustit. K vodní nádrţi 

v obci Březinka starosta sdělil, ţe v současné době probíhá jednání s VaK 

Mladá Boleslav o tom, ţe by tato vodní nádrţ byla napuštěna neupravenou 

vodou z vodního zdroje pod obcí Březinka. V závěru starosta pozval 

přítomné občany na slavnostní otevření zrekonstruovaného parku na 

Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem, které proběhne ve dnech 04. 05. 

aţ 06. 05. 2012. 

 

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. Závěrem 

pozval naše členy na rybářské závody které pořádá jejich MO dne 05. 05. 

2012, a na ples, který rovněţ pořádá jejich MO dne 17. 03. 2012 v obci 

Klášter n. J. 

 

Dále se slova ujal jednatel MO ČRS Bakov nad Jizerou, př. Dvořák, který 

rovněţ poděkoval za pozvání a př. Hýbnerovi za výkon funkce hospodáře 

v jejich organizaci. Dále naše členy pozval do restaurace Jizera v Nové Vsi, 

kde jejich MO, dne 24. 03. 2012, pořádá ples. 
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17. Diskuse 

 

Př. Rýda vystoupil s návrhem, aby naše MO pořádala ples. K tomuto návrhu 

se vyjádřil pokladník MO, př. Tošovský, který sdělil, ţe pořádání plesu je 

v současné době krize velmi finančně náročné a nerentabilní, nehledě na 

skutečnost, ţe na pořádání plesu by se podílel pouze výbor, tak jako je tomu 

při pořádání veřejných rybářských závodů, dětského dne a jiných akcí, které 

naše MO pořádá. 

 

Př. Gáborik vystoupil s návrhem na úplné odstranění hráze mezi rybníky 

Slon, která je v havarijním stavu, a místo hráze vybudovat pouze 

přemostění. K tomuto návrhu se vyjádřil hospodář naší MO, př. Hýbner, 

který uvedl, ţe jako nájemci a uţivatelé rybníku nemáme ţádné oprávnění na 

rybníku nic budovat ani odstraňovat. Tyto úpravy jsou zcela v kompetenci 

majitele rybníku, coţ je město Bělá pod Bezdězem. 

 

Př. Dányi Milan ml. vznesl dotaz na starostu města Bělá pod Bezdězem, Ing. 

Vernera, jak to vypadá s rybníkem na Vrchbělé, a s plánem na vybudování 

rybníku na mokřadech u Hlučovských pramenů. K rybníku na Vrchbělé se 

vyjádřil Ing. Verner, starosta města Bělá pod Bezdězem, který uvedl, ţe do 

prosince roku 2011 MÚ Bělá pod Bezdězem čekal na vyjádření MŢP zda 

nebude rybník spadat do chráněného pásma přírodní rezervace. Bylo 

sděleno, ţe rybník do chráněného pásma spadat nebude a bude tedy moţné 

začít s pracemi na odminování. Na tyto práce však město v současné době 

nemá peníze, takţe k pracím na odminování bude přikročeno, aţ po získání 

finančních prostředků.  Do doby, neţ bude rybník odminován, nebude MÚ 

Bělá pod Bezdězem, rybník nikomu pronajímat. K rybníku, který měl 

vzniknout na mokřadech u Hlučovských pramenů, se vyjádřil hospodář naší 

MO, př. Hýbner, který uvedl, ţe tři ze spolumajitelů pozemků poţadovali za 

pozemky nereálné ceny, a proto nedošlo k vykoupení pozemků. Finanční 

prostředky, které měl ČRS SÚS vyčleněny na tento projekt, jiţ byly pouţity 

na jiné účely a tento projekt jiţ nebude realizován.  

 

18. 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 2011 

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

na chod organizace a poštovného, finanční náhradu za pracovní 
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povinnosti, návrh pokuty za nesprávně nebo neúplně nebo pozdě 

odevzdané sumáře úlovků. Zvýšení věkové hranice pro zproštění 

brigádních povinností z 60-ti let na 63 let. Kooptaci př. Škriečky do DK. 

4. VČS ukládá výboru MO pořádat veřejné rybářské závody, dětské 

rybářské závody a dětský den. Přijmout zásady poskytování úlev v plnění 

brigádnických povinností u ţen, dětí, drţitelů průkazu ZTP a důchodců 

od věku 63 let. 

 

               

                                                                          Zapsal: Pavel Tyapus 

                                                                                 jednatel MO 

 


