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Zápis číslo 2/2015 

Počet listů: 

  Počet příloh: 

 

Zápis 

z členské schůze Českého rybářského svazu, 

místní organizace v Bělé pod Bezdězem 

konané dne 21. 2. 2015 v restauraci Sokolovna v Bělé pod Bezdězem 

 

 

1. Prezentace 

 

Přítomno 61 členů s právem hlasovat a volit – viz prezenční listina příloha 

č. 11. 

(počty členů organizace k 31. 12. 2014: celkem 329, z toho 285 

dospělých, 6 – mládeţ a 38 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 ČS ČRS MO Bělá pod 

Bezdězem. 

Následně předseda vyzval přítomné k uctění památky zesnulých členů 

minutou ticha. 

 

 

3. Schválení programu ČS 

 

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 mandátové a návrhové komise: 

 

Zvolena byla mandátová a návrhová komise ve sloţení př. Jakub 

Tošovský – předseda, př. Ladislav Měšťan a př. Karel Coufal – členové. 

Mandátová a návrhová komise byla zvolena jednomyslně.  

 

5. Kontrola plnění usnesení ČS 2014 

 

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

úkoly, které obsahovalo usnesení ČS konané dne 15. 2. 2014, konstatoval, ţe 

většina úkolů byla splněna.  

Dobře byly splněny úkoly vzhledem ke všem plánovaným rybářským 

závodům. Za velice obtíţnou otázku povaţuje získávání pronájmu dalších 

vodních ploch.  

Nebylo moţné zjistit situaci s moţností pronájmu rybníku Netušil 

v Šubrtově, současný majitel na ţádosti o jednání nereagoval. 

O pronájmu rybníku Vrchbělá probíhají jednání s vedením města. 

Ze strany členů MO přetrvávají nedostatky zejména v oblasti vyplňování 

zápisů do „evidence docházky a úlovků“ a „sumáře úlovků a docházek“. 

Pouze částečně byl plněn bod usnesení k aktivní účasti členů MO při 

pomoci s organizací a zabezpečením pořádaných akcí. 

 

6. Informace z jednání konference SÚS 

 

Př. Neuman seznámil přítomné s hlavními body jednání konference SÚS. 

Důraz poloţil na skutečnosti, jeţ se významným způsobem dotýkají činnosti 

MO a úkoly uloţené MO. Se závěry konference se musí seznámit všichni 

funkcionáři a v praktické činnosti se jimi řídit. Celý text informace je přílohou 

č. 2 tohoto zápisu.  

 

7. Informace z jednání XV. Republikového sněmu ČRS 

 

Informaci o průběhu jednání sněmu podal jeho účastník př. Hýbner. 

Podrobně seznámil se základními závěry sněmu. Především upozornil na 

skutečnost, ţe se podařilo prosadit návrh zástupců SÚS na posunutí platby 

členských známek do konce měsíce dubna. Podrobné znění informace je 

přílohou č. 3 tohoto zápisu. 
 

8. Zpráva o činnosti MO za rok 2014 
 

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

o činnosti MO za období od poslední členské schůze. Zpráva je přílohou č. 4 

tohoto zápisu.  
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9. Zpráva jednatele MO za rok 2014 

 

Jednatel ČRS MO Bělá pod Bezdězem, př. Miroslav Neuman, přednesl 

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

přílohou č. 5 tohoto zápisu. Především zdůraznil historicky nejvyšší počet 

členů MO dosaţený v průběhu roku 2014. 

 

10. 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, seznámil s plánem činnosti na rok 2015, zejména zdůraznil 

termín dětských rybářských závodů (30. 5. 2015), tento rok pod záštitou  

SÚS – O putovní pohár předsedy SÚS. 

Seznámil s návrhem bliţších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 

2016. 
 

O předneseném návrhu BP na rok 2016 proběhlo hlasování.  

Hlasováním v poměru: 60 – 1 – 0 (pro – proti – zdrţel se) bylo 

navrhované znění BP pro rok 2016 přijato.  

Schválené BP na rok 2016 jsou stejné jako v roce 2015 pouze s tím 

rozdílem, ţe lov dravců bude probíhat jiţ od 16. 6. příslušného roku.  

Zpráva hospodáře je přílohou č. 6 tohoto zápisu. 

 

11. Informace referente pro mládež 

 

Př. Měšťan přednesl podrobnou informaci o činnosti dětského rybářského 

krouţku za rok 2014. Vysoce kladně hodnotil dětské rybářské závody a 

dětský den. Informace je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

 

12. Přestávka 

 

13. Finanční zpráva o výsledcích hospodaření 

 

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

přítomné členy s hospodařením MO v roce 2014. Zpráva pokladníka je 

přílohou č. 8 tohoto zápisu.  

 

14. Zpráva DK za rok 2014 

 

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

MO Bělá pod Bezdězem. Zpráva DK je přílohou č. 9 tohoto zápisu.  
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15. Schválení členských příspěvků a poplatků na rok 2016 dle stanov ČRS 

 

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 10 hodin pracovního ročního příspěvku a finanční náhradu za 1 

neodpracovanou hodinu ve výši 100 Kč.  

Návrh na zproštění pracovní povinnosti pro 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). Příplatek za výdej povolenky mimo 

stanovené termíny 50 Kč. 

O těchto návrzích proběhlo hlasování, kterým byly uvedené návrhy 

jednomyslně přijaty.  

 

16) Gratulace jubilantům 

 

Předseda ČRS MO př. Jiří Dvořák jménem organizace pogratuloval 

jubilantům z řad členů MO. Ţivotního jubilea v roce 2014 dovršili tito 

členové naší MO: 

 

60 let:  

 Jiří ABRAHÁM 

 Milan DAŇHEL st. 

 Jiří HUBIČKA 

 Luboš NOVÝ 

 

65 let: 

 Jaromír KUBELKA 

 Štefan PILEK 

 Juraj ROVENSKÝ 

 

70 let: 

 Václav LÍMAN 

 František MENCL 

 Petr ZELENKA 
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17. Prostor pro vystoupení hostů 

 

Prostoru pro vystoupení hostů vyuţil jednatel ČRS MO Bakov nad 

Jizerou, př. Dvořák Jan, který poděkoval za pozvání na jednání ČS, vyřídil 

pozdrav výboru MO Bakov n. Jizerou členům naší organizace, ocenil 

nadstandardní vztahy mezi organizacemi Mnichovo Hradiště, Bakov nad 

Jizerou a Bělá pod Bezdězem. Popřál mnoho úspěchů zejména při práci 

s mládeţí. Vyřídil pozvání na jejich veřejné rybářské závody (plánovaný 

termín 16. 5. 2015) a rybářský ples 14. 3. 2015, podrobnosti pro zájemce na 

jejich web. stránkách.  

Dále se slova ujal jednatel ČRS MO Mnichovo Hradiště, př. Rympl, který 

také ocenil spolupráci všech tří výše uvedených organizací a vyzdvihl zásluhu 

př. Hýbnera na této skutečnosti. Upozornil na nutnost zapojení mladších členů 

do práce výborů MO. Pozval zájemce na veřejné rybářské závody jejich MO 

(plánovaný termín 16. 5. 2015), bliţší podrobnosti budou uveřejněny na jejich 

web. stránkách.  

paní Jitka Tošovská – místostarostka města Bělá pod Bezdězem, 

poděkovala za pozvání a v úvodu svého vystoupení omluvila starostu 

z důvodu jeho nemoci. Dále poděkovala výboru za jeho dosavadní práci 

s mládeţí.  

Postupně se zmínila o stavu a záměru dalšího vyuţití vodních ploch ve 

vlastnictví města. 

Březinka – poslední úpravy před napuštěním se uskuteční tento rok na 

jaře, podle vývoje počasí. 

Slon – konstatovala dosavadní laxní přístup úředníků městského úřadu 

k zabezpečení plánované opravy. Stavební povolení k opravě břehu Malého 

Slonu je prakticky před schválením. K odstranění nebezpečí případné havárie 

bude firmou TOM provedeno zatrubnění pod sklárnou a vybudována opěrná 

zeď. 

Vrchbělá – byl prosazen nesouhlas s dalším rozšířením CHKO – 

v opačném případě by došlo k zastavení veškeré aktivity v této lokalitě. 

V současné době město hledá způsob získání dotace na vyčištění rybníku 

v roce 2016. 

 

 

18. Diskuze 

 

Př. Hýbner seznámil se skutečností, ţe zástupce hospodáře pro potřeby 

MO bude vykonávat paní Fryšová (technik SÚS), členem výboru nebude.  

 

Př. Dezort poloţil dotaz, proč není v roce 2015 organizován veřejný 

rybářský závod Bělský kapr? 
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Na tento dotaz reagoval př. Jaroslav Tošovský, k vysvětlení uvedené 

skutečnosti uvedl: řada akcí, jeţ vyţaduje přímou účast a hlavně vysoké 

časové zaneprázdnění funkcionářů MO následuje bezprostředně po sobě 

(hospodářské vypořádání, otázky spojené s plánováním na další rok, 

provedení inventarizace, výdej povolenek). Bělský kapr navazoval ihned po 

těchto akcích na počátku měsíce května. Na organizaci, přípravě a 

zabezpečení vlastního průběhu se v předchozích letech podílel vţdy pouze 

malý počet stejných členů MO. Tím byly kladeny neúměrně vysoké časové 

nároky na členy výboru. 

Dále upozornil, na určitou anomálii při výdeji dalšího rybářského lístku na 

MÚ Bělá pod Bezdězem, kdy je v rozporu se zákonem vyţadováno nové 

osvědčení o získání kvalifikace. Navrhl sepsání ţádosti o výklad pravidel při 

výdeji dalšího RL. 

 

Př. Hýbner upozornil, ţe obdobná situace byla i při pořádání dětského 

dne. Projevovala se nízká aktivita členů např. při samostatném podávání 

návrhů na obsah jednotlivých soutěţí. Upozornil však také na negativní 

důsledek přerušení určité tradice a otázku těţšího opětovného získávání 

sponzorů. 

 

Př. Měšťan ve svém příspěvku navázal na předchozí a potvrdil, ţe při 

loňské přírodní pohromě, která postihla okolí rybníku Slon těsně po místních 

rybářských závodech 24. 5. 2014 a bezprostředně přede dětským dnem (8. 6. 

2014) se na odstranění následků i přes výzvu podílel velice malý počet členů 

MO  

Poděkoval za pomoc všem zúčastněným. 

 

Př. Jaroslav Tošovský, konstatoval podstatný úbytek členů při přechodu 

z kategorie děti do kategorie mládeţ.  

 

Př. Dezort poloţil dotaz, proč na konkrétním revíru (uţivatelem není naše 

MO) nemůţe chytit kapra? 

 

Odpověděl př. Hýbner – revír je malé rozlohy, je však zarybňován 

v souladu s kalkulačními listy, uvedené ryby jsou krátce po nasazení 

vychytány.  

 

19. Přednesení a schválení usnesení ČS  

 

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

Hlasováním bylo usnesení jednomyslně schváleno a přijato. Usnesení je 

součástí tohoto zápisu příloha č. 10. 
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20. Závěr 

 

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

práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil. 

 

 

 

 

  Jiří Dvořák      Zapsal: Ing. Miroslav Neuman 

předseda MO          jednatel MO 
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