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Zápis číslo 3/2016 

Počet listů: 

  Počet příloh: 

 

Zápis 

z členské schůze Českého rybářského svazu, z.s., 

místní organizace v Bělé pod Bezdězem 

konané dne 27. 2. 2016 v restauraci Sokolovna v Bělé pod Bezdězem 

 

 

1) Prezentace 

 

Přítomno 54 členů s právem hlasovat a volit – viz prezenční listina příloha 

č. 9. 

(počty členů organizace k 31. 12. 2015: celkem 326, z toho 275 

dospělých, 8 mládež a 43 dětí) 

 

2) Zahájení členské schůze 

 

Z důvodu nedostatečného počtu členů přítomných při zahájení schůze 

(s cílem dosažení schopnosti usnášet se) byl po zahájení schůze odložen její 

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

ČRS byla schůze poté usnášeníschopná. 

 

Místopředseda MO př. Jakub Tošovský omluvil neúčast předsedy ze 

zdravotních důvodů. Jednání členské schůze dále řídil místopředseda. Přivítal 

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

Bezdězem. Zejména: náměstka hejtmana Středočeského kraje Mgr. Karla 

Horčičku, starostku města Bělá pod Bezdězem paní Jitku Tošovskou, 

zástupce Odboru mládeže SÚS pana Romana Vlčka a hosty ze spřátelených 

MO Mnichovo Hradiště a Bakov nad Jizerou. 

 

Následně místopředseda vyzval přítomné k uctění památky zesnulých 

členů minutou ticha. 

 

3) Schválení programu ČS 

 

Místopředseda přednesl program schůze, k němuž 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 složení Marek Braslavec – 

předseda, př. Karel Coufal a př. Michael Šilinger ml. – členové.  

Mandátová a návrhová komise byla zvolena jednomyslně.  

b) volební 

 

Zvolena byla volební komise ve složení př. Ladislav Měšťan – předseda, 

př. Jiří Vrabec a př. Petr Bergmann – členové.  

Volební komise byla zvolena jednomyslně.  

 

 

5) Kontrola plnění usnesení ČS 2015 

 

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

úkoly, které obsahovalo usnesení ČS konané dne 21. 2. 2015, konstatoval, že 

usnesení bylo plněno průběžně, převážná většina úkolů byla splněna 

bezezbytku. Dobře byly splněny úkoly vzhledem k zabezpečení dětských 

rybářských závodů. Ohledně pronájmu dalších vodních ploch probíhají 

jednání s MÚ Bělá pod Bezdězem. 

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) Zpráva o činnosti MO za rok 2015 
 

Místopředseda ČRS MO Bělá pod Bezdězem, př. Jakub Tošovský, 

přednesl zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze. Zpráva 

je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

 

7) Zpráva jednatele MO za rok 2015 

 

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

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

přílohou č. 3 tohoto zápisu.  

 

8) Zpráva hospodáře 

 

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

kvalitním a obsáhlém vystoupení přednesl zprávu o hospodaření MO, o 
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činnosti RS, seznámil s plánem činnosti na rok 2016, zejména zdůraznil 

termín dětských rybářských závodů (29. 5. 2016). 

Zpráva hospodáře je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

 

9) Informace referenta pro mládež 

 

Př. Měšťan přednesl podrobnou informaci o činnosti dětského rybářského 

kroužku za rok 2015. Vysoce kladně hodnotil dětské rybářské závody. 

Informace je přílohou č. 5 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 2015. Zpráva pokladníka je 

přílohou č. 6 tohoto zápisu.  

 

12) Zpráva DK za rok 2015 
 

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

MO Bělá pod Bezdězem. Zpráva DK je přílohou č. 7 tohoto zápisu.  

 

13) Zpráva MN komise 

 

Předseda mandátové a návrhové komise př. Marek Braslavec konstatoval, 

že členská schůze MO Bělá pod Bezdězem je usnášeníschopná. 

 

14) Schválení členských příspěvků a poplatků na rok 2017 dle stanov 

ČRS 
 

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.  

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 

postižením, 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 
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(výtěžek bude použit na práci s mládeží). Příplatek za výdej povolenky mimo 

stanovené termíny 50 Kč. 

O těchto návrzích proběhlo hlasování, kterým byly uvedené návrhy 

jednomyslně přijaty.  

 

15) Volba delegáta na Územní konferenci SÚS 

 

Předseda volební komise př. Ladislav Měšťan přednesl návrh na 

zvolení př. Miroslava Neumana za delegáta na Územní konferenci SÚS. 

K navrženému kandidátu nikdo připomínky nebo jiný návrh neměl. 

Hlasováním v poměru: 53 – 0 – 1 (pro – proti – zdržel se) byl př. 

Miroslav Neuman zvolen členskou schůzí za delegáta na Územní konferenci 

SÚS.  

 

16) Schválení kooptace člena výboru MO 

 

Místopředseda MO př. Jakub Tošovský seznámil přítomné s kooptací př. 

Marka Braslavce za člena výboru MO. Dále nechal o schválení kooptace 

hlasovat. Hlasováním v poměru: 53 – 0 – 1 (pro – proti – zdržel se) byla 

kooptace členskou schůzí schválena.  

 

17) Schválení působení př. Dušana Hýbnera ve všech stávajících funkcích 

naší MO  

 

Př. Dušan Hýbner vysvětlil důvod svého případného přechodu do jiné 

MO. Hlasováním v poměru: 53 – 0 – 1 (pro – proti – zdržel se) bylo členskou 

schůzí schváleno působení př. Dušana Hýbnera ve všech stávajících funkcích 

naší MO i v případě jeho přechodu do jiné MO v rámci ČRS. 

 

18) Gratulace jubilantům 

 

Místopředseda MO jménem organizace pogratuloval jubilantům z řad 

členů MO. Životního jubilea v roce 2015 dovršili tito členové naší MO: 

 

60 let:  

 Měšťan Ladislav 

 Neuman Miroslav  

 Šulc Josef  

 

65 let: 

 Hendrich Josef 
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 Juhaňák Petr 

 Šíma Miroslav 

 Šín Václav 

 Vrkoslav Václav 

 

70 let: 

 Karas Josef 

 Pietrzyk Piotr 

 Cankař Jaroslav 

 

75 let: 

 Jakubec Luděk 

 Rýda Richard 

 

 

19) Prostor pro vystoupení hostů 

 

Náměstek hejtmana Středočeského kraje Mgr. Karel Horčička předal 

pozdrav od hejtmana Středočeského kraje a současně zdůraznil, že podpora 

sportovního rybolovu v rámci SÚS a MO Bělá pod Bezdězem bude ze strany 

krajského úřadu i nadále pokračovat. Budou podporovány především akce pro 

děti a podpora druhového zastoupení rybí obsádky.  

Zmínil vysokou úroveň našich dětských rybářských závodů v roce 2015, 

kterých se jako host osobně zúčastnil. V dohledné době budou za přítomnosti 

předsedy SÚS na KÚ připravovány aktivity pro podporu rybářství na tento 

rok. V závěru popřál všem mnoho úspěchů a zdraví. 

 

paní Jitka Tošovská – starostka města Bělá pod Bezdězem, poděkovala za 

pozvání. Informovala o stavu vodních ploch: 

Březinka – v roce 2015 byla provedena nutná oprava. 

Slon – v roce 2015 byla provedena oprava břehu malého Slonu, na rok 

2016 je plánována oprava 1/3 břehu velkého Slonu (předpoklad doby trvání 

opravy 14 dní). Dále poděkovala výboru za jeho dosavadní práci s mládeží.  

Popřála mnoho úspěchů v další práci. 

 

Prostoru pro vystoupení hostů využil zástupce Odboru mládeže SÚS pan 

Roman Vlček, představil novou koncepci práce odboru mládeže. Apeloval na 

pomoc vedoucím KR v místních organizacích, nabídl pomoc při čerpání 

dotací, vyzval všeobecně k lepší prezentaci provedené práce na veřejnosti. 

Informace o konání dětských rybářských táborů budou postupně 

zveřejňovány. Podal informaci o soutěži o nejlepší rybářský kroužek.  
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Kladně hodnotil práci s mládeží v naší MO, přípravu funkcionářů na ČS a 

dobrou spolupráci s městem.  

 

Předseda ČRS MO Bakov nad Jizerou, př. Jaroslav Dvořák poděkoval za 

pozvání na jednání ČS, vyřídil pozdrav výboru MO Bakov n. Jizerou členům 

naší organizace, vyřídil pozvání na jejich rybářské závody dne 16. 4. 2016 a 

dále informoval o podmínkách lovu ryb na revíru 411 191 podr. 2 – Bakov 2 

(koupaliště Bakov), upozornil na nutnost dodržování pořádku, podrobné 

informace naleznete na web. stránkách MO Bakov nad Jizerou.  

 

Dále se slova ujal zástupce hospodáře ČRS MO Mnichovo Hradiště, př. 

Ondřej Tuček, který poděkoval za pozvání, vyzdvihl nutnost součinnosti při 

pořádání jednotlivých akcí, pozval na jejich rybářské závody v roce 2016, 

podrobné informace jsou na jejich web. stránkách. Popřál všem mnoho 

zdraví.  

 

20) Diskuze 

 

Hospodář upozornil na skutečnost, že celoroční středočeské územní 

(pstruhové i mimopstruhové) povolenky, celosvazové a celorepublikové 

(pstruhové i mimopstruhové) povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb 

na revírech ČRS SÚS až do 5. 1. následujícího roku. Termín odevzdání 

přehledu o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15. 1.). 

 

Dále byl vznesen dotaz na podmínky lovu mníka. 

Na tento dotaz odpověděl hospodář MO: Specifikace pro výkon 

rybářského práva na revírech ČRS, Středočeského územního svazu upřesňuje: 

U rybářských revírů, kde je v popisu uvedeno: "MNÍK", je na základě 

výjimky KÚ Středočeského kraje č. j. 8406/OŽP-10416/03-Sy povolen odlov 

mníka jednovousého. Nejmenší lovná míra mníka je stanovena na 40 cm, 

doba hájení od 1. 11. do 31. 1. Vše a mnohé další naleznete v Soupisu 

mimopstruhových revírů na rok 2016 SÚS, jež obdržíte s příslušnou 

povolenkou k lovu. Zejména při cestách do vzdálenějších revírů je nutné se 

podrobně seznámit s „místními podmínkami lovu ryb“. 

 

Př. Kučera položil dotaz ohledně zprávy o zavedení krátkodobého 30 

denního rybářského lístku. 

 

Hospodář MO podal toto vysvětlení a citoval předsedu ČRS JUDr. Šímu: 

„Nejde o povolenky, jde o zavedení krátkodobého 30 denního rybářského 

lístku. Zatím je připravena novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., která tento 

rybářský lístek zavádí, ovšem Ministerstvo zemědělství vyhlášku vydá až 
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poté, kdy bude Parlamentem přijata novela zákona o správních poplatcích, 

která stanoví cenu tohoto rybářského lístku.  

Je třeba si uvědomit rozdíl mezi rybářským lístkem, což je v podstatě 

státní licence k rybolovu, a povolenkou, kterou vydává uživatel revíru, a na 

kterou není právní nárok, takže pokud se uživatel revíru rozhodne si tam 

rizikového rybáře nepustit, tak mu povolenku neprodá.“ 

 

Př. Rýda vznesl dotaz k rozsahu platnosti středočeské povolenky, zda platí 

také na některých revírech mimo revíry SÚS. 

 

Na dotaz odpověděl hospodář: Je nutné rozlišovat mezi povolenkou 

mimopstruhovou a pstruhovou, ke každé povolence (myšleno středočeské) 

dostane člen příslušný soupis revírů (konkrétně nyní na rok 2016 – 2017) a 

v těchto soupisech poté nalezne i přesně určené revíry Rady ČRS a Územního 

svazu města Prahy, na nichž platí středočeská povolenka. Je nutné na web. 

stránkách MO, SÚS nebo Rady ČRS sledovat případné doplňky, protože 

může dojít ke změně stavu nebo omezení rybolovu např. z důvodu rybářských 

závodů. 

 

Př. Rýda – není možné započítat část hodin strávených při organizaci 

závodů do brigádnické činnosti člena.  

 

Odpověděl místopředseda: Činnost v rámci pomoci při závodech 

představuje určitý příspěvek člena nad rámec stanovených povinností, 

uvítáme pomoc každého, ale vzhledem k charakteru akcí (závody atd.) a 

podmínkám stanovených pro brigády není možné toto navzájem slučovat.  

 

Př. Měšťan upozornil na skutečnost, že se při prováděných kontrolách 

setkal v několika případech s tím, že zápis do oddílu II povolenky k lovu 

nebyl prováděn nesmazatelným způsobem. 

 

Př. Jaroslav Tošovský navrhl v rámci místních rybářských závodů zavést 

kategorii senior.  

 

Místopředseda: Zdůraznil nutnost v průběhu brigád dodržovat bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci, na toto bude kladena ze strany vedoucích brigád 

zvýšená pozornost, zejména na některých brigádách je poměrně malá účast, 

v úvahu připadá i snížení počtu termínů brigád. 

 

Jednatel: Upozornil na nutnost v případě realizace brigád investovat určité 

finanční prostředky do zabezpečení BOZP, tyto požadavky jsou dány 

určitými vyhláškami a v neposlední řadě i pokyny Rady ČRS. V dalším 

období stojí za zvážení, zda na základě ekonomického rozboru realizovat 
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brigády v současné podobě či využít služeb externí firmy a současně 

přistoupit ke snížení brigádní zátěže na člena. 

Dále seznámil přítomné s podmínkami výdeje povolenek ve stanovených 

termínech v klubovně MO. Podmínky při výdeji jsou nadstandardní a velice 

dobré. Je nutné zejména tyto plánované termíny členy využívat. Výdej 

povolenky za využití výpočetní techniky (tiskárna) tuto činí velmi přehlednou 

a dobře čitelnou.  

 

21) Přednesení a schválení usnesení ČS  

 

Předseda mandátové a návrhové komise, př. Marek Braslavec, přednesl 

návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení jednomyslně schváleno a přijato. 

Usnesení je součástí tohoto zápisu příloha č. 8. 

 

 

22) Závěr 

 

Místopředseda ČRS MO př. Jakub Tošovský na závěr poděkoval všem 

členům za práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil. 

 

 

 

  Jakub Tošovský v.r.    Zapsal: Ing. Miroslav Neuman v.r. 

   místopředseda MO         jednatel MO 
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