Zápis číslo 3/2017
Počet listů:
Počet příloh:

Zápis
z členské schůze Českého rybářského svazu, z.s.,
místní organizace v Bělé pod Bezdězem
konané dne 25. 2. 2017 v jídelně ZŠ v Bělé pod Bezdězem

1) Prezentace
Přítomno 49 členů s právem hlasovat a volit – viz prezenční listina příloha
č. 9.
(počty členů organizace k 31. 12. 2016: celkem 328, z toho 277
dospělých, 9 mládež a 42 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.
Jednání členské schůze řídil předseda MO. Přivítal přítomné hosty, kteří
přijali pozvání a zúčastnili se ČS ČRS MO Bělá pod Bezdězem. Zejména:
starostku města Bělá pod Bezdězem paní Jitku Tošovskou, místopředsedu
SÚS pana Milana Štěpničku a hosty ze spřátelených MO Mnichovo Hradiště
a Bakov nad Jizerou.

Následně předseda vyzval přítomné k uctění památky zesnulých členů
minutou ticha.
3) Schválení programu ČS
Předseda přednesl program schůze, k němuž 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 složení Marek Braslavec –
předseda, př. Karel Coufal a př. Michael Šilinger ml. – členové.
Mandátová a návrhová komise byla zvolena jednomyslně.
5) Kontrola plnění usnesení ČS 2016
Hospodář ČRS MO Bělá pod Bezdězem př. Dušan Hýbner, přednesl
úkoly, které obsahovalo usnesení ČS konané dne 27. 2. 2016, 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“.
6) Zpráva o činnosti MO za rok 2016
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 2016
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. Dále jednatel seznámil přítomné s průběhem a
hlavními závěry konference SÚS konané dne 19. 5. 2016 v Průhonicích.
Zdůraznil zejména úkoly ve vztahu k místním organizacím.
8) 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 2017, zejména zdůraznil
termín dětských rybářských závodů (3. 6. 2017). Dále navrhl rozšířit
usnesení: o opatření k zelené zóně rybníku Slon, vyřešení svodu dešťové
vody, žádost na pronájem rybníku Vrchbělá a Netušil. (vše bylo do usnesení
zapracováno a následně schváleno)
Zpráva hospodáře je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
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9) Informace referenta pro mládež
Př. Jakub Tošovský přednesl informaci o činnosti dětského rybářského
kroužku za rok 2016. Vysoce kladně hodnotil dětské rybářské závody.
Informace je přílohou č. 5 tohoto zápisu. Dále bylo provedeno vyhlášení
soutěže za rok 2016 o největší úlovek na rybníku Slon – byl oceněn vítěz
Jakub Rampas.
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 2016. Zpráva pokladníka je
přílohou č. 6 tohoto zápisu.
12) Zpráva DK za rok 2016
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 před hlasováním o členských příspěvcích je přítomno 49 členů a že členská
schůze MO Bělá pod Bezdězem je usnášeníschopná.
14) Schválení členských příspěvků a poplatků na rok 2018 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, ženy, 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.
Hlasováním v poměru: 49 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se) byly členské
příspěvky a poplatky na rok 2018 schváleny.
15) Schválení kooptace člena výboru MO
Předseda MO seznámil přítomné s kooptací př. Jiřího Hofty za člena
výboru MO. Dále nechal o schválení kooptace hlasovat. Hlasováním
v poměru: 49 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se) byla kooptace členskou schůzí
schválena.
16) Gratulace jubilantům
Předseda a jednatel MO jménem organizace pogratulovali jubilantům
z řad členů MO. Životního jubilea v roce 2016 dovršili tito členové naší MO:
60 let





Gáborík Ondřej
Hartman Jiří
Kašpar Oldřich
Skok Oleg

65 let







Kubiš Jiří
Malina Miloslav
Mareš Bohumil
Sobotka Zdeněk
Vrabec Karel
Vyšín Libor

70 let





Danyi Milan
Havlíček Petr
Kočí Václav
Krčma Oldřich

75 let
 Hanítz František
Poděkování odstupujícímu členu výboru
 Jiří Vrabec
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17) Prostor pro vystoupení hostů
Prostoru pro vystoupení hostů využil místopředseda SÚS pan Milan
Štěpnička, poděkoval za pozvání a pozdravil účastníky ČS. Dále konstatoval,
že obdobné problémy jsou řešeny v řadě organizací. Pozitivně vyzdvihl
skutečnost, kdy v období ve kterém docházelo v řadě organizací ke snížení
počtu členů v této MO naopak postupně počet členů rostl.
Vyhodnotil velmi dobré organizační zabezpečení schůze a kvalitní
vystoupení všech členů výboru, s členskou základnou je jednáno dobře.
Vyzdvihl práci s mládeží, kladně vyhodnotil uspořádání prvního ročníku
rybářských závodů O pohár předsedy SÚS a počáteční podporu projektu Ve
vodě nežijí jen vodníci. S kategorií mládež – přesněji řečeno počtem jejich
členů mají problém všude – snažit se udržet tyto členy.
Průběh schůze velice kladně ohodnotil.
Zástupce ČRS MO Bakov nad Jizerou poděkoval za pozvání na jednání
ČS, vyřídil pozdrav výboru MO Bakov n. Jizerou členům naší organizace,
vyřídil pozvání na jejich rybářské závody dne 15. 4. 2017.
Podrobné informace naleznete na web. stránkách MO Bakov nad Jizerou.
Dále se slova ujal host z ČRS MO Mnichovo Hradiště, který poděkoval
rovněž za pozvání, ocenil úsilí při pořádání rybářských závodů, seznámil
s organizací Mnichovo Hradiště, pozval na jejich RZ: 13. 5. 20017 a ples
25. 3. 2017. I u nich na brigádách a ČS účast pouze starších členů. Popřál
mnoho úspěchů a zdraví.
paní Jitka Tošovská – starostka města Bělá pod Bezdězem, poděkovala za
pozvání, rybáři jsou jedním z největších spolků ve městě, všechny spolky se
však potýkají s malou účastí mládeže. Poděkovala za práce na revíru a
s mládeží.
Informovala o stavu vodních ploch:
Březinka – nutný dohovor s VAK o napuštění vody, ovšem za přijatelnou
cenu.
Slon – v jarních měsících roku 2017 bude zahájena II. etapa opravy břehu,
budou přijata opatření k zamezení parkování vozidel v zelené zóně.
Vyjádřila přesvědčení, že po jednáních s majiteli sklárny bude dokončen
dešťový svod.
Vrchělá – v roce 2018 bude zřejmě projekt na další využití, nejprve bude
nutné provést podrobný pyrotechnický průzkum a asanaci vodní plochy
od nevybuchlé munice.
Popřála mnoho úspěchů v další práci.
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18) Diskuze
Př. Rýda položil dotaz na možné snížení ceny „pstruhové“ povolenky a
zda lze monitorovat výskyt volavky na revíru.
Na tento dotaz odpověděl hospodář MO: Cenu povolenky MO
nemůže ovlivnit, počet volavek známe. Jedná se o atraktivní rybolov, je nutné
na revíru více lovících z naší organizace. Zarybňovací povinnost je na revíru
plněna + vícezarybnění podle čísel z jeho vystoupení.
Př. Jaroslav Tošovský potvrdil špatnou úroveň všech záznamů
v odevzdaných povolenkách zejména u těch, kteří se stejně nezúčastňují ČS,
spíše účast starších členů.
Na dotaz, zda budou prezentace vystupujících umístěny na web. stránky
odpověděl předseda DK, že prezentace v určité podobě na web. umístěny
budou.
19) 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.
20) Závěr
Předseda ČRS MO př. Jiří Dvořák na závěr poděkoval všem členům za
práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil.

Jiří Dvořák v.r.
předseda MO

Zapsal: Miroslav Neuman v.r.
jednatel MO

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Program ČS 2017
Příloha č. 2 – Zpráva o činnosti MO za rok 2016
Příloha č. 3 – Zpráva jednatele MO za rok 2016
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Příloha č. 4 – Zpráva hospodáře
Příloha č. 5 – Informace referenta pro mládež
Příloha č. 6 – Finanční zpráva o výsledcích hospodaření
Příloha č. 7 – Zpráva DK za rok 2016
Příloha č. 8 – Usnesení ČS
Příloha č. 9 – Prezenční listina
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