
Zpráva jednatele na ČS MO Bělá pod Bezdězem 
konané dne 21. 2. 2015 

 

Aktuální stav členské základny a jeho rozdělení 
 

Ke dni 31. 12. 2014 měla členská základna MO Bělá pod Bezdězem 329 členů.  

Z toho:           Dospělí 285 členů - z toho 14 žen 

Děti 38 členů 

Mládež 6 členů 

GRAF 

 

Stručný přehled výpis z roční korespondence MO 
 

V průběhu roku 2014 bylo celkem zaevidováno 64 položek přijaté pošty a odeslaná 

pošta představovala 25 položek. V souladu s vývojem komunikačních možností část této 

pošty představovala i elektronická komunikace. 

 

Korespondenci lze zhruba rozdělit do těchto několika základních skupin: 

 

1) Pošta ve vztahu k SÚS 

Mezi nejpodstatnější patří např.: 

 

 Dokumenty v souvislosti s výdejem povolenek 

 Výkaz o činnosti organizace 

 Informace o omezení lovu ryb, činnosti rybářské stráže, kroužku mládeže 

 Informace o účasti na školeních a seminářích 

 

Toto je opravdu pouze rámcově přehled pošty mezi MO a SÚS. 

 

V této souvislosti bych vyzdvihl nové internetové stránky SÚS, kde jsou podrobně 

všechna požadovaná hlášení uvedena, a z tohoto pohledu mají MO dostatečný přehled o 

požadovaných hlášeních. 

Všechna hlášení a informace byly zasílány ze strany MO ve stanovených termínech a 

dostatečnou kvalitou zpracování. 

 

2) Korespondence s MÚ Bělá pod Bezdězem 

 

Do této oblasti lze zařadit žádosti o podporu, dále pak odbornou korespondenci ve 

vztahu k majetku MO, pronájmu klubovny a řešení odborných otázek v souvislosti 

s užíváním revíru. 

 

Na Krajský úřad Středočeského kraje jsou průběžně zasílány informace o termínech 

školení zájemců o vydání prvního rybářského lístku. 

 

Další část pošty představují obdržené faktury, především za dodávky ryb. Faktury se dařilo 

proplácet ve stanovených dobách splatnosti. 

 

Byly odeslány celkem 2 oznámení o přestupku proti rybářství, jednalo o člena MO Libáň a 

člena MO Benátky nad Jizerou. 

 

Žádosti o granty nebyly. 

 

Prostřednictvím SÚS bylo žádáno o povolení výjimky ze zákazu lovu ryb elektrickým 

proudem pro období 19. 1. – 31. 12. 2015 na revír 413 001 – výjimka byla KÚ povolena.  

 


