
Zápis z VČS MO ČRS Bělá pod Bezdězem 

konané dne 23. 02. 2013  

 

    Přítomno 69 členů – viz prezenční listina 

 

1. Zahájení 

 

Jednání členské schůze zahájil předseda MO ČRS př. Jiří Dvořák. Předseda 

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

ČRS Bělá pod Bezdězem. 

 

 

2. Volba mandátové a návrhové komise 
 

Zvolena byla mandátová komise ve složení př. Jakub Tošovský – předseda, 

př. Jiří Vrabec a př. Jiří Hofman – členové. Mandátová komise byla zvolena 

jednomyslně.  

 

 

3. Program VČS a jeho schválení 

 

Předseda MO ČRS př. Jiří Dvořák, přednesl program schůze, k němuž nebyly 

připomínky a byl jednomyslně schválen.  

 

 

4. Kontrola plnění usnesení VČS 2012 

 

Jednatel MO ČRS Bělá pod Bezdězem př. Pavel Tyapus přednesl úkoly, které 

uložila výboru MO, VČS konaná dne 25. 02. 2012, a konstatoval, že všechny 

úkoly byly bezezbytku splněny.  

 

 

5. Gratulace jubilantům 

 

Tak jako v loňském roce, předseda MO ČRS př. Jiří Dvořák jménem 

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

2012 dovršili tito členové naší MO: 

 

60 let:  

 Jan NOWAK 

 Josef MARŠÍK 

 Vlastimil MIKOLÁŠ 

 Zdeněk JIRDÁSEK 



 Josef KOCINA 

 Jaroslav HELMICH 

 Bohuslav DITTRICH 

 

65 let: 

 Jan BARTOŠ 

 Zdeněk JANOUCH 

 Ladislav JÁNOŠÍK 

 Petr MALÝ 

 Miroslav PAVLOVSKÝ 

 Karel TOMÁŠ 

 Viktor VOLENÍK 

 

70 let: 

 Václav GROLMUS 

 Václav ŠPRINGL 

 

75 let: 
 Václav MACH 

 

Předseda dále poděkoval za odvedenou práci pro MO odstoupivšímu 

předsedovi, př. Josefu Machačovi a členovi výboru MO př. Martinu Paříkovi. 

 

 

6. Zpráva o činnosti MO 

 

Předseda MO ČRS Bělá pod Bezdězem, př. Jiří Dvořák, přednesl zprávu o 

činnosti MO z období od poslední členské schůze. Zpráva je přílohou tohoto 

zápisu.  

 

 

7. 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.  

 

 

8. Přestávka 

 

 

 

 



9. Zpráva o hospodaření MO 

 

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

hospodaření MO, o činnosti RS, o dětském rybářském kroužku, o havarijním 

stavu levého břehu rybníku Slon, atd. z období od poslední členské schůze. 

Zpráva hospodáře je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

10.  Zpráva pokladníka MO 

 

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

přítomné členy s hospodařením MO v roce 2012. Zpráva pokladníka je 

přílohou tohoto zápisu.  

 

 

11. Zpráva DK MO 

 

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

Bělá pod Bezdězem. Zpráva DK je přílohou tohoto zápisu.  

 

12. Přestávka 

 

 

13. Proškolení členů MO 

 

Hospodář MO ČRS př. Dušan Hýbner provedl instruktáž k aplikaci změn 

bližších podmínek výkonu rybářského práva dle § 13 odstavec 9. Jednalo se 

hlavně o problematiku celoročního hájení Mníka jednovousého a Jelce 

jesena. Uvedené ryby jsou sice dle ustanovení § 13 prováděcí vyhlášky č. 

197/2004 Sb. hájeni pouze po určité, časově omezené, období, zároveň jsou 

však v nadřazené vyhlášce č. 395/92. Sb., uvedeni jako celoročně hájení 

tvorové, neboť jsou vedeni jako ohrožené druhy. 

Dále hospodář informoval o změně řešení přestupků na úseku výkonu 

rybářského práva, nově budou všechny přestupky proti zákonu č. 99/2004 

Sb. zasílány k řešení obcím s rozšířenou působností, což znamená kromě 

uložené pokuty i náhrada správního řízení. Upozornil tedy členy, aby se před 

započetím rybolovu řádně seznámili s bližšími podmínkami výkonu 

rybářského práva na daném revíru a zvláště pak, jestli jsou vybaveni 

příslušnou povolenkou k lovu pro daný revír. 

V souvislosti s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva upozornil na 

skutečnost, že od 01. 01. 2013 je na ÚS Praha ČRS povinnost zapsat každou 

rybu, kterou si lovící hodlá ponechat, do sumáře úlovků a to včetně délky a 

váhy. 



Závěrem svého vystoupení navrhl př. Hýbner, aby do usnesení VČS MO byl 

zanesen bod, který by výboru MO uložil zaslat na MÚ Bělá pod Bezdězem 

informační dopis o kritickém stavu levého břehu rybníku Slon. Tento návrh 

byl jednomyslně schválen. 

 

14. Schválení kooptace nových členů výboru 

 

V průběhu roku 2012 došlo ke kooptaci dvou nových členů výboru MO, 

jedná se o př. Jakuba Tošovského a př. Jiřího Hofmana. Kooptace obou 

jmenovaných do výboru MO ČRS byla jednomyslně schválena. 

 

 

15. Schválení ročních poplatků a pokut na rok 2014 

 

V době projednávání tohoto bodu programu bylo v sále přítomno 56 členů 

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

členy ve výši 500,--Kč, zápisné pro mládež ve výši 250,--Kč, zápisné pro 

děti ve výši 70,--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 zproštění pracovní povinnosti pro děti do 15-ti let, ženy, ZTP, 

starších 63 let, členy RS a výboru MO, kteří aktivně vykonávají svou činnost 

2013 byl přítomnými členy jednomyslně schválen. 

 

  

16. Prostor pro vystoupení hostů 

 

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

pozvání a uvedl, že MO ČRS žádá jako nájemce rybníku Slon, aby při 

zjištění problému s technickým stavem rybníku včas písemně informovali 

MÚ Bělá pod Bezdězem jako majitele tohoto objektu, že osobně stav 

rybníku nechodí kontrolovat stejně, jako nekontroluje velikost vzrůstu 

travního porostu na místním fotbalovém hřišti, který si kontrolují sami 

fotbalisté. Dále uvedl, že se domnívá, že MÚ Bělá pod Bezdězem se snaží 

podporovat činnost naší MO a nechová se k nám macešsky, jak bylo 



v průběhu akce opakovaně uvedeno. 

 

Prostoru pro vystoupení hostů využil zástupce MO ČRS Mnichovo Hradiště, 

př. Bína, který poděkoval za pozvání a pochválil kázeň účastníků VČS a 

úroveň probíhající VČS. Dále uvedl, že by zákony a podmínky pro výkon 

rybářského práva měl platit stejně pro revíry ČRS jako pro soukromé revíry 

(noční lov, lov na dírkách, atd.) Závěrem svého výstupu pozval účastníky 

VČS na připravované rybářské závody na revíru Veselá, které proběhnou 

dne 11. 05. 2013. 

 

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

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

v jejich organizaci. Následně uvedl, že sice mají větší rybářský revír než 

naše MO, ale velice je v současné době tíží problém s Kormorány, kteří 

doslovně decimují rybí osádku v jejich revíru na řece Jizeře. 

 

Závěrem se ujal slova zástupce MO ČRS Mladá Boleslav, př. Neuman, který 

poděkoval za pozvání a pochválil úroveň našich WEB stránek. V souvislosti 

s WEB stránkami uvedl, že jejich organizace provedla obměnu svých WEB 

stránek a že velmi zvedla jejich úroveň, čímž vyzval všechny přítomné 

k jejich návštěvě. Závěrem pozval všechny přítomné na připravované 

rybářské závody konané dne 08. 06. 2013 ne revíru Krásná Louka. 

 

17. Diskuse 

 

Př. Nečesaný vystoupil s poděkováním za úroveň přípravy proběhnuvší VČS 

a dále uvedl, že doufá, že jednání, které budou v budoucnu probíhat 

s městem Bělá pod Bezdězem v souvislosti s technickým stavem rybníku 

Slon budou účelná a ku prospěchu věci. 

 

Př. Grolmus vystoupil s návrhem na zavedení nové podmínky k určení 

bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru č. 411 005 Bělá 1, a to 

povolením lovu dravců na uvedeném revíru až od 01. 09. příslušného roku. 

O tomto návrhu proběhla diskuse, při které zvlášť hospodář, př. Hýbner,  

upozornil přítomné členy, aby si věc řádně rozmysleli a uvědomili si, co 

případné schválení tohoto návrhu bude znamenat. Dále uvedl, že doufá, že 

v případě schválení tohoto návrhu budou schopni a hlavně ochotni toto 

rozhodnutí obhájit a zdůvodnit ostatním členům naší MO, kteří nejsou 

v době rozhodování v sále přítomni a nebudou souhlasně přikyvovat při 

komentářích typu „co to tam ti blbci zase odsouhlasili, ti si tam dělají, co 

chtějí“. Naopak jim sdělí nezpochybnitelná a nekompromisní fakta, že 

dlouhodobě z nasazovaných počtů dravých ryb je minimální výtěžnost revíru 

a je tedy nezbytné přijmout nějaké opatření pro odstranění tohoto 



dlouhodobě nevyhovujícího stavu. O návrhu proběhlo hlasování, v sále bylo 

v tuto dobu přítomno 43 členů MO ČRS Bělá pod Bezdězem. Hlasováním 

v poměru 34 – 9 – 0 (pro – proti- zdržel se) byl návrh přijat a znamená to 

tedy, že s platností od 01. 01. 2014 bude po dobu nejméně dvou let platit, že 

lov dravců na revíru č. 411 005 Bělá 1, bude povolen od 01. 09. příslušného 

roku. 

 

Př. Šimek vystoupil s informací, že část našeho revíru, jmenovitě podrevír č. 

2 Březinka, je stále bez vody a je tedy znehodnocen. Na tento podnět 

reagoval Ing. Jaroslav Verner, starosta města Bělá pod Bezdězem, který 

uvedl, že plánovaný záměr, nádrž v Březince napustit z nedaleké vodárny 

pod obcí, není technicky možný, neboť ve vodárně je již chemicky ošetřená 

voda, která je pro napuštění přírodní nádrže nevhodná a dále jde o pramen, 

který je schopen v rámci svých množností uspokojit vodovodní řad v obci a i 

napouštění místního koupaliště musí být prováděno v noci, kdy je vodovodní 

řad obce mimo provoz. 

 

Př. Šimek dále vznesl dotaz na rybníky v prostoru Vrchbělá. Ing. Jaroslav 

Verner na tento dotaz reagovat s tím, že se za poslední rok nic nezměnilo a 

situace je stále stejná a nelze tedy rybníky používat jako rybářský revír. Do 

této diskuse vstoupil př. Kučera, který uvedl, jak je tedy možné, že firma 

Motorland Bělá na svých internetových stránkách, krom jiných možností, 

nabízí i rybolov na přilehlém rybníku. Na toto starosta reagoval s tím, že o 

této skutečnosti a druhu nabídky firmy Motorland Bělá mu není nic známo a 

že se jedná pouze o soukromou aktivitu jmenované firmy. 

 

Dányi Milan ml. vznesl dotaz na plán na vybudování rybníku na mokřadech 

u Hlučovských pramenů. K rybníku, který měl vzniknout na mokřadech u 

Hlučovských pramenů, se vyjádřil hospodář naší MO, př. Hýbner, který 

uvedl, že tři ze spolumajitelů pozemků požadovali za pozemky nereálné 

ceny, a proto nedošlo k vykoupení pozemků. Finanční prostředky, které měl 

ČRS SÚS vyčleněny na tento projekt, již byly použity na jiné účely a tento 

projekt již nebude realizován.  

 

Př. Šimek vystoupil s dotazem, zda bude započato jednání s novým 

majitelem Papíren Bělá o možném pronájmu rybníku Netušil. Př. Hýbner na 

tento dotaz reagoval s tím, že má informace, že současný majitel Papíren 

Bělá nemá zájem o pronájem rybníku, ale pokud mu př. Šimek sežene 

kontakt na nového majitele nebo na jeho sekretářku, že zkusí vyvolat nové 

jednání k pronájmu rybníku Netušil. Zároveň však uvedl, že výpusť rybníku 

Netušil je v havarijním stavu a oprava bude vyžadovat nemalé finanční 

prostředky, takže bude nutné během jednání řešit i tuto skutečnost. 

V neposlední řadě je rybník silně zabahněn a v bývalém trdlišti již není 



téměř voda.  

 

V závěru diskuse vystoupil př. Jaroslav Tošovský, který reagoval na výstup 

Ing. Jaroslava Vernera, starosty Bělé pod Bezdězem, ve své reakci uvedl, že 

nechceme s městem válčit, že chceme pomoct řešit stávající nevyhovující 

technický stav rybníku Slon a že jsme připraveni poskytnou pracovní síly při 

případných opravách. 

 

 

18. Zpráva mandátové komise 

 

Předseda mandátové komise, př. Jakub Tošovský, uvedl, že při zahájení 

VČS bylo v sále přítomno 69 členů MO.  Po velké přestávce na občerstvení 

bylo v sále přítomno 43 členů MO. 

 

 

19. Usnesení 

 

Předseda mandátové komise, př. Jakub Tošovský, přednesl návrh usnesení. 

Hlasováním bylo usnesení jednomyslně schváleno a přijato. Usnesení je 

součástí tohoto zápisu. 

 

20.  Závěr 

 

Předseda MO ČRS př. Jiří Dvořák na závěr poděkoval všem členům za práci 

ve prospěch organizace a schůzi ukončil. 

 

               

                                                                          Zapsal: Pavel Tyapus 

                                                                                 jednatel MO 

 


