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Zpráva jednatele na VČS MO ČRS Bělá pod Bezdězem 

 

Ke dni 31. 12. 2011 měla členská základna MO ČRS Bělá pod Bezdězem 268 členů. 

Z toho je 8 členů z řad mládeže a 17 dětí. 

Odeslaná pošta: 

- byly odeslány celkem 2 oznámení o přestupku proti rybářství, v jednom případě se 

jednalo o člena MO Benátky n. Jizerou (Pavel Pospíšil) a v druhém případě se jednalo o 

člena MO Bakov n. Jizerou (Jiří Mošnička) 

- na Krajský úřad Středočeského kraje jsou průběžně zasílány informace o termínech 

školení zájemců o vydání prvního rybářského lístku 

- na MÚ Bělá pod Bezdězem byla odeslána žádost o příspěvek na činnost v roce 2011 a o 

podporu brigád MO na rybníku Slon v roce 2011, žádost o proplacení poplatku za 

pronájem chemického mobilního WC na veřejné závody a dětský den se Slonem, faktury 

za provedené práce v klubovně MO  

- V letošním roce byla již odeslána na MÚ Bělá pod Bezdězem žádost o příspěvek na 

činnost v roce 2012 a žádost o podporu brigád MO na rybníku Slon v roce 2012 

(proplacení přistavení a odvozu kontejneru na biologický odpad, žádost o proplacení 

nátěrových hmot na nátěr opravených pěších lávek přes koryto vedoucí vedle rybníku 

Slon). Dále byla starostovi Bělé pod Bezdězem adresována zpráva o havarijním stavu 

hráze mezi rybníky Slon, která utrpěla silnými mrazy, dochází k drolení betonových částí 

hráze, které jsou vyplavovány protékající vodou do malého Slonu. 

- na ČRS SÚS byl odeslán výkaz o činnosti MO v roce 2010, dále sumarizace úlovků za 

rok 2010, oznámení o omezení rybolovu na revíru č. 411 005,  

 

Doručená pošta: 

- MÚ Bělá pod Bezdězem – informace o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 

2011. 

- Faktury za dodávku objednaných ryb 

- Žádost o příspěvek z Fondu ohrožených dětí 

- Z MÚ Bělá pod Bezdězem, došlo potvrzení o přijetí žádosti o příspěvek na činnost v roce 

2012 a potvrzení o poskytnutí příspěvku na přistavení a odvoz kontejneru na biologický 

odpad a nátěrových hmot na opravené lávky   

 

 

                                                                                                                Zapsal: 

                                                                                                               Pavel Tyapus 

                                                                                                            jednatel MO ČRS 

 


