
Zpráva jednatele na ČS MO Bělá pod Bezdězem 
konané dne 27. 2. 2016 

 

Aktuální stav členské základny a jeho rozdělení 
 

Ke dni 31. 12. 2015 měla členská základna ČRS MO Bělá pod Bezdězem celkem 326 členů.  

 

Z toho:           Dospělí 275 členů - z toho 11 žen 

Mládež 8 členů 

Děti 43 členů 

 

GRAF: jedná se o celkový počet členů za období let 1997 – 2015 (minimální počet byl 

v roce 1997 – 204 členů, zatím maximální v roce 2014 - 329 členů, v posledním období je 

počet členů na stabilní úrovni,  

Tento počet se podle mého názoru bude blížit možné kapacitě místního regionu 

s přihlédnutím k počtu obyvatel města Bělá pod Bezdězem  

 

Počet vydaných povolenek – graf představuje celkové počty vydaných povolenek pro 

roky 2009 až 2015.  

Mezi vydanými povolenkami má největší zastoupení povolenka pro dospělé 

mimopstruhová územní např. v roce 2015 jich bylo vydáno 124 ks,  

dále pak povolenka pro dospělé mimopstruhová celosvazová v roce 2015 vydáno 70 ks. 

 

 Je podstatné, že počet vydaných povolenek každý rok stoupá. Ale i tak např. v roce 

2015 bylo na počet členů 236 vydáno 271 povolenek přibližně 50 členů povolenku 

nepožadovalo u MO.    

 

Stručný přehled z roční korespondence MO 
 

V průběhu roku 2015 bylo celkem zaevidováno 94 položek přijaté pošty a odeslaná 

pošta představovala 27 položek. V souladu s vývojem komunikačních možností část této 

pošty představovala i elektronická komunikace. 

 

Korespondenci lze rozdělit do těchto několika základních skupin: 

 

1) Pošta ve vztahu k SÚS 

Mezi nejpodstatnější patří dokumenty k: 

 výdeji povolenek, činnosti hospodáře a RS, činnosti kroužku mládeže 

 Dále informace o účasti na školeních a seminářích a mnohé další. 

 

Toto je pouze základní přehled pošty mezi MO a SÚS. 

 

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

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

požadovaných hlášení. 

Všechna hlášení byla odeslána ve stanovených termínech a dostatečnou kvalitou 

zpracování. 

 

2) Na Krajský úřad Středočeského kraje jsou průběžně zasílány informace o termínech 

školení zájemců o vydání prvního rybářského lístku. 

 

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

proudem pro tento rok na revír 413 001 – výjimka byla KÚ povolena.   

V roce 2015 žádala MO o dotaci na dětské rybářské závody. Z Fondu hejtmana 

Středočeského kraje byla podpora na dětské rybářské závody obdržena a v souladu 

s pravidly pro poskytnutí uvedené dotace i využita. 

 



 

 

3) 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. 

 

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

proplácet ve stanovených dobách splatnosti. 

 

Dále byly doplněny údaje do spolkového rejstříku.  

 

 

Děkuji za pozornost 

 

        Ing. Miroslav Neuman 

         jednatel MO 

 


