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Zápis číslo 2/2014 

Počet listů: 

  Počet příloh: 

 

Zápis 

z výroční členské schůze Českého rybářského svazu, 

místní organizace v Bělé pod Bezdězem 

konané dne 15. 2. 2014 v restauraci Sokolovna v Bělé pod Bezdězem 

 

 

1. Prezentace 

 

Přítomno 57 členů s právem hlasovat a volit – viz prezenční listina příloha 

č. 9. 

(počty členů organizace k 25. 12. 2013: celkem 315, z toho 269 

dospělých, 14 – mládeţ a 32 dětí) 

 

 

2. Zahájení členské schůze 

 

Z důvodu nedostatečného počtu členů přítomných při zahájení schůze 

(s cílem dosaţení schopnosti usnášet se) byl po zahájení schůze odloţen její 

další průběh o 15 minut. Podle článku 21 odst. 2) písm. b) Jednacího řádu 

ČRS byla schůze poté usnášeníschopná. 

 

Jednání členské schůze dále řídil předseda MO př. Jiří Dvořák. Přivítal 

přítomné hosty, kteří přijali pozvání a zúčastnili se VČS ČRS MO Bělá pod 

Bezdězem. 

Následně předseda vyzval přítomné k uctění památky zesnulých členů 

minutou ticha. 

 

 

3. Schválení programu VČS 

 

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

připomínky, a byl jednomyslně schválen.  

Program: viz připojená příloha č. 1. 
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4. Volba komisí: 

 

a) mandátová a návrhová (MN) 

 

Zvolena byla mandátová a návrhová komise ve sloţení př. Jakub 

Tošovský – předseda, př. Petr Bergmann a př. Jiří Hofman – členové. 

Mandátová a návrhová komise byla zvolena jednomyslně.  

b) volební 

 

Zvolena byla volební komise ve sloţení př. Miroslav Neuman – předseda, 

př. Jiří Vrabec a př. Karel Coufal – členové.  

Volební komise byla zvolena jednomyslně.  

 

 

5. Kontrola plnění usnesení VČS 2013 

 

Hospodář ČRS MO Bělá pod Bezdězem př. Dušan Hýbner přednesl  

úkoly, které uloţila výboru MO, VČS konaná dne 23. 2. 2013, a konstatoval, 

ţe všechny úkoly byly ze strany výboru MO bezezbytku splněny.  

Pouze vzhledem ke špatnému počasí byly rybářské závody Bělský kapr 

(původní termín 4. 5. 2013) a dětský den (původní termín 1. 6. 2013) 

přesunuty a realizovány v náhradním termínu 14. 9. 2013.  

Informační dopisy s podrobnou zprávou o špatném technickém stavu 

rybníku Slon zůstaly ze strany představitelů města Bělá pod Bezdězem bez 

odpovědi.  

Nebylo moţné zjistit situaci s moţností pronájmu rybníku Netušil 

v Šubrtově, současný majitel na ţádosti o jednání nereagoval. 

 

 

6. Zpráva o činnosti MO za rok 2013 

 

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

o činnosti MO za období od poslední členské schůze. Zpráva je přílohou č. 2 

tohoto zápisu.  

 

 

7. Zpráva jednatele MO za rok 2013 

 

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

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

č. 3 tohoto zápisu.  
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8. Poděkování odstupujícímu jednateli 

 

Předseda poděkoval za odvedenou práci ve výboru MO odstoupivšímu 

jednateli, př. Pavlu Tyapusovi.  

 

 

9. Zpráva hospodáře 

Hospodář ČRS MO Bělá pod Bezdězem, př. Dušan Hýbner, ve svém 

kvalitním a obsáhlém vystoupení přednesl zprávu o hospodaření MO, o 

činnosti RS, o dětském rybářském krouţku, seznámil s plánem činnosti na rok 

2014, zmínil se o špatném technickém stavu břehů nádrţe SLON, atd. Zpráva 

hospodáře je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

 

 

10. Přestávka 

 

 

11. Finanční zpráva o výsledcích hospodaření 

 

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

přítomné členy s hospodařením MO v roce 2013. Zpráva pokladníka je 

přílohou č. 5 tohoto zápisu.  

 

 

12. Zpráva DK za rok 2013 

 

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

MO Bělá pod Bezdězem. Zpráva DK je přílohou č. 6 tohoto zápisu.  

 

 

13. Schválení členských příspěvků a poplatků na rok 2015 dle stanov ČRS 

 

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

ČRS MO Bělá pod Bezdězem.  

Návrh na zápisné pro nově přijaté dospělé členy ve výši 500,--Kč, zápisné 

pro mládeţ ve výši 250,--Kč, zápisné pro děti ve výši 70,--Kč, poštovné ve 

výši 20,--Kč a chod organizace ve výši 90,--Kč.  

Návrh na finanční náhradu pracovní povinnosti pro následující období činí 

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

O těchto návrzích proběhlo hlasování, kterým byly uvedené návrhy 

jednomyslně přijaty.  
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Návrh na zproštění pracovní povinnosti pro ţeny, osoby se zdravotním 

postiţením, členy starší 63 let, členy RS a výboru MO kteří aktivně 

vykonávají svou činnost.   

Návrh na pokutu za nesprávně, neúplně nebo chybně vyplněný sumář 

úlovků ve výši 100,--Kč; pokuta za neodevzdanou povolenku v termínu  

300,--Kč (výtěţek bude pouţit na práci s mládeţí). 

 

O těchto návrzích proběhlo hlasování, kterým byly uvedené návrhy 

jednomyslně přijaty.  

14. Zpráva MN komise 

 

Předseda mandátové a návrhové komise, př. Jakub Tošovský, uvedl, ţe 

před zahájením voleb bylo v sále přítomno 57 členů (s právem volit) MO Bělá 

pod Bezdězem.  

 

 

15) Volby 

 

Vlastní průběh a výsledek voleb je obsaţen v příloze číslo 7 tohoto zápisu. 

 

a) byl zvolen výbor ČRS MO ve sloţení: Jiří DVOŘÁK, Dušan 

HÝBNER, Jaroslav TOŠOVSKÝ, Jakub TOŠOVSKÝ, Miroslav 

NEUMAN, Jiří HOFMAN, Jiří VRABEC, Karel COUFAL, Ladislav 

MĚŠŤAN; 

 

b) byla zvolena dozorčí komisi ČRS MO ve sloţení: Michael ŠILINGER 

st., Petr BERGMANN, Karel LAMMEL; 

 

c) byl zvolen delegát na územní konferenci SÚS – Miroslav NEUMAN. 

 

Členská schůze schválila kandidaturu Dušana HÝBNERA do výboru ČRS 

SÚS a hospodářského odboru ČRS SÚS, dále pak nominaci a kandidaturu 

Miroslava NEUMANA do odboru čistoty vod ČRS SÚS. 

 

 

Členská schůze navrhuje: 

delegáta Republikového sněmu ČRS – Dušana HÝBNERA.  
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16) Gratulace jubilantům 

 

Předseda ČRS MO př. Jiří Dvořák jménem organizace pogratuloval 

jubilantům z řad členů MO. Ţivotního jubilea v roce 2013 dovršili tito 

členové naší MO: 

60 let:  

 Josef MACHAČ 

 Jaroslav MIHÁLIK 

 Josef NEZDARA 

 Zdeněk ROBOTKA 

 Jan ŘÍHA 

 Jan VOGEL 

 

65 let: 

 Lubomír BLECHA 

 Ladislav JÍRA 

 

70 let: 

 Stanislav ANTONÍN 

 Jiří JANOUŠEK 

 Karel KOMEŠTÍK 

 Jaroslav KOUCKÝ 

 Karel LAMMEL 

 

75 let: 

 Zdeněk DRMOTA 

 Antonín ZVOLÁNEK 

 

 

17. Prostor pro vystoupení hostů 

 

Prostoru pro vystoupení hostů vyuţil jednatel ČRS MO Mnichovo 

Hradiště, př. Rympl, který vyjádřil názor, ţe vzhledem k náročnosti časového 

nasazení při práci ve výborech MO je dobré, pokud se i v dnešní době ještě 

najdou lidé, kteří jsou ochotní se do práce ve prospěch organizace zapojit na 

úkor vlastních jiných koníčků. Poděkoval př. Hýbnerovi za výkon funkce 

hospodáře v jejich organizaci.  
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Dále se slova ujal předseda ČRS MO Bakov nad Jizerou, př. Dvořák, 

který navázal na předchozí vystoupení s poznatkem, ţe dlouhodobě přetrvává 

nezájem zejména mladších členů o práci ve výborech MO, zapojeny do práce 

ve výborech jsou převáţně starší ročníky členů. Z důvodu obměny 

funkcionářů je nutné věnovat pozornost získávání mladých pro tuto práci. Bez 

zapojení mladé generace není budoucnost zejména malých organizací 

nejlepší. Popřál nově zvolenému výboru mnoho zdraví, pracovních úspěchů  

a pevné nervy. Vyjádřil přesvědčení o nutnosti vzájemné podpory  

a spolupráce mezi spřátelenými organizacemi.  

Prostoru pro vystoupení hostů vyuţil i předseda ČRS MO Mnichovo 

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

VČS a úroveň probíhající VČS. Novému výboru popřál vše nejlepší. Vyjádřil 

přesvědčení, ţe i jejich členská schůze podpoří kandidaturu členů MO Bělá 

pod Bezdězem v průběhu voleb na územní konferenci SÚS v roce 2014. 

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

pozvání a výboru za jeho dosavadní práci, konkrétně pak odstupujícímu 

jednateli př. Tyapusovi. Popřál novému výboru mnoho sil a odhodlání k další 

práci. Poděkoval rovněţ za brigády ve prospěch údrţby rybníku SLON  

a okolí. 

 

 

18. Diskuze 

 

Př. Danyi poloţil dotaz na přítomného starostu, proč zůstaly dopisy 

výboru MO s informacemi o špatném technickém stavu rybníku SLON ze 

strany představitelů města Bělá pod Bezdězem bez odpovědi. 

 

Starosta města se omluvil za skutečnost, ţe dopisy MO zůstaly bez 

odpovědi. Uvedl, ţe na opravu špatného levého břehu malého rybníku SLON 

byl zpracován zámysl. Tento návrh však nebyl doporučen příslušnými orgány 

vodovodů a kanalizací a společností zabývající se distribucí plynu. Z tohoto 

důvodu bylo zatím od plánované opravy upuštěno. MÚ Bělá pod Bezdězem 

pověřil vodohospodáře k vypracování dalšího moţného návrhu řešení opravy 

rybníku SLON. 

K podrevíru Březinka uvedl, ţe po provedené revitalizaci se dosud nedaří 

nádrţ naplnit vodou do provozního stavu, nelegální přítoky musely být 

zrušeny. Z výsledků provedených sond bylo zjištěno, ţe v nádrţi není 

dostatečná vrstva jílu k utěsnění. Potřebné mnoţství kvalitního jílu je v této 

době k dispozici na skládce a bude pouţit ke zlepšení hydrologických poměrů 

nádrţe Březinka jak to technologické a klimatické podmínky dovolí.  

K napuštění vody je proveden dohovor a bude řešeno ve spolupráci 

s vodovody a kanalizacemi města Mladá Boleslav.  
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Uvedení rybníku Vrchbělá do provozního stavu vyţaduje provedení 

značného rozsahu prací. Starosta seznámil přítomné se skutečností, ţe osobně 

oslovil MŢP, které přislíbilo pomoc ve formě realizace dotačního projektu 

s plánovanou úpravou i bezprostředního okolí nádrţe – na celou akci bude 

zpracován projekt.  

 

př. Jaroslav Tošovský provedl upřesnění hlavních prací, které je nutné 

tento rok ve formě brigádnické činnosti zabezpečit. Ve spojitosti s klubovnou 

MO se jedná o úpravu schodů a dokončení kuchyňského koutu. U revírů 

povaţuje za prioritu dokončení opravy břehů nádrţe SLON, potřebný materiál 

tyčovina a trubky je jiţ k dispozici. Provedl rozbor současného stavu členské 

základny s ohledem ke vztahu k plnění brigádnických povinností  

a konstatoval, ţe v současné době připadá v úvahu cca 90 členů, s nimiţ můţe 

organizace počítat, ţe se zapojí tak, ţe brigádnickou povinnost odpracují. 

Vyzval členskou základnu k pomoci v případě realizace oprav břehů rybníku.   

 

Př. Danyi vyslovil názor, zda by vzhledem ke kapacitě brigádnických 

moţností nebylo lepší začít letos s opravou břehů a poté dle moţností 

pokračovat s běţným úklidem zejména listí.  

 

př. Jaroslav Tošovský - vše záleţí na vývoji klimatických podmínek a tyto 

nelze předem naplánovat. Navíc kontejner na úklid listí musí být 

s dostatečným předstihem naplánován a s firmou domluveno konkrétní 

přistavení. Upozornil na snahu výboru úklid řešit dostatečně efektivně a za 

tím účelem byla v minulosti zakoupena velkokapacitní kolečka. Dále hovořil 

o malé účasti při plnění mimořádných brigád a poukázal na nutnost lepší 

informovanosti a předávání zpráv mezi jednotlivými členy MO. S tímto úzce 

souvisí skutečnost, ţe řada členů má trvalé bydliště v jiné obci a dojíţdění na 

brigády je tedy obtíţnější, proto si někteří brigády raději zaplatí. U některých 

členů není ani intenzita pracovního nasazení v průběhu brigády na dostatečné 

úrovni. Vyzdvihl naopak zapojení a pomoc členů, kteří jiţ brigádnickou 

činnost plnit nemusí a přesto se snaţí při akcí MO pomoci. 

 

př. Hýbner na základě výše uvedené části diskuze zdůraznil nevhodnost 

toho, aby se někteří při plnění pracovních povinností ohlíţeli pouze na přesně 

odpracovaný čas, aniţ by se snaţili udělat ve prospěch organizace něco navíc. 

Za základní úkol letos povaţuje provedení opravy břehů, avšak ani z ostatních 

akcí se nesmí slevovat. MO Bělá pod Bezdězem je v okolí známá svým 

zodpovědným přístupem ke komplexní údrţbě revírů a z tohoto standartu se 

nesmí ani v budoucnu nic slevit. V případě, pokud by úkoly trvale 

převyšovaly počet členů ochotných se zapojit do brigádnické činnosti, muselo 

by se uvaţovat o variantě, kdy by se na některé práce objednala externí firma 
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a tím by samozřejmě došlo k poklesu vícezarybnění revírů jeţ je financováno 

z prostředků MO. 

 

př. Jaroslav Tošovský vyzval členy k dobrovolné průběţné pomoci při 

údrţbě (odklízení listí) z prostoru česla u rybníku SLON – pracovní pomůcky 

(hrábě) jsou k dispozici v prostoru hráze.  

 

Př. Měšťan se ve svém příspěvku zamýšlel nad variantou nasazovat do 

mimopstruhového revíru kapra různé hmotnosti, spíše popřípadě menší rybu. 

 

př. Hýbner - konkrétně v nádrţi SLON má kapr minimální roční přírůstky, 

vzhledem k podmínkám a charakteru revíru jsou vzrůstové schopnosti ryb 

malé. V podstatě lze konstatovat, jaká ryba je nasazena, taková je v převáţné 

většině později ulovena. 

 

Př. Danyi přednesl návrh na zmenšení, případně zrušení chráněné rybí 

oblasti (CHRO) v nádrţi SLON, tím by došlo k rovnoměrnému „rozjetí“ ryb  

v celém objemu nádrţe. 

 

př. Hýbner - uţ nyní provádí rybolov někteří členové přímo na samé 

hranicí CHRO, zrušením CHRO by se ryba sice více „rozjela“, ale toto by 

mělo nepříznivý důsledek na skutečnost, ţe by došlo v takto malém revíru 

k dalšímu negativnímu vystresování rybí obsádky.  

 

Proběhlo hlasování o tom, aby se členská schůze otázkou zrušení CHRO 

nezabývala. V sále bylo v tuto dobu přítomno 57 členů ČRS MO Bělá pod 

Bezdězem. 

 

Hlasováním v poměru: 53 – 4 – 0 (pro – proti – zdrţel se) bylo 

rozhodnuto, ţe se členská schůze otázkou zrušení CHRO jiţ nebude zabývat.  

 

př. Jaroslav Tošovský konstatoval malou účast členů v průběhu místních 

rybářských závodů, přesto i tyto závody vyţadují značný rozsah prací na 

jejich přípravu.  

 

př. Hýbner - s ohledem k počtům a věku nasazovaných dravců 

v předchozím období lze předpokládat do budoucna výhled na dobrý lov 

dravců. Vzhledem k charakteru revíru SLON a tím vysoké pravděpodobnosti 

ulovení dravé ryby musí lovící s dravci zacházet velice šetrně a případně sami 

upustit v určitém místě od dalšího lovu, pokud je zřejmé, ţe dojde 

k opakovanému ulovení identické ryby, jedná se samozřejmě o otázku osobní 

cti kaţdého lovícího.  
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Př. Danyi vyjádřil názor, zda nebude vhodné do budoucna uvaţovat  

o dalším omezení a sníţení počtu uloveného kapra za rok. 

 

př. Hýbner - v našem mimopstruhovém revíru je roční úlovek např. kapra 

a vyjmenovaných druhů dravců (viz. bliţší podmínky výkonu rybářského 

práva revíru č. 411 05) jiţ nyní značně omezen. Pokud někdo z členů MO 

dosáhl vysokého počtu zejména ulovených kaprů, vţdy se jednalo o ryby 

ulovené v revírech jiných organizací (zejména na řece Labe a přehradních 

nádrţích). 

 

 

19. Přednesení a schválení usnesení VČS  

 

Předseda mandátové a návrhové komise, př. Jakub Tošovský, přednesl 

návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení jednomyslně schváleno a přijato. 

Usnesení je součástí tohoto zápisu příloha č. 8. 

 

 

20. Závěr 

 

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

práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil. 

 

 

 

  Jiří Dvořák       Zapsal: Miroslav Neuman 

předseda MO        jednatel MO 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Program VČS 2014 

Příloha č. 2 – Zpráva o činnosti MO za rok 2013 

Příloha č. 3 – Zpráva jednatele MO za rok 2013 

Příloha č. 4 – Zpráva hospodáře 

Příloha č. 5 – Finanční zpráva o výsledcích hospodaření 

Příloha č. 6 – Zpráva DK za rok 2013 

Příloha č. 7 – Zápis volební komise 

Příloha č. 8 – Usnesení VČS 

Příloha č. 9 – Prezenční listina 


