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U s n e s e n í 

členské schůze ČRS MO Bělá pod Bezdězem 

konané dne 24. 2. 2018 v Sokolovně v Bělé pod Bezdězem  

 

 

 

A. Členská schůze schvaluje: 
 

a) zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze; 

b) zprávu jednatele MO; 

c) zprávu hospodáře MO; 

d) účetní závěrku za rok 2017; 

e) rozpočet na rok 2018; 

f) členské příspěvky, úlevy a poplatky na rok 2019 takto: 

Zápisné dospělí  500,- Kč  

Zápisné mládež  250,- Kč  

Zápisné děti  70,- Kč  

Počet hodin pracovního ročního příspěvku = 10 hodin 

Sazba za 1 neodpracovanou hodinu = 100,- Kč 

 

Povinnost odpracovat brigádnické hodiny se nevztahuje na: 

Osoby se zdravotním postižením 

Ženy 

Členy, kteří dovršili věk 63 let  

Členy RS, kteří aktivně vykonávají svou činnost 

Členy výboru, kteří aktivně vykonávají svou činnost 

 

Poplatky 

100,- Kč pokuta za nesprávně, neúplně nebo chybně vyplněnou sumarizaci  

300,- Kč pokuta za neodevzdanou povolenku v termínu (výtěžek bude použit  

na práci s mládeží) 

90,- Kč chod organizace  

20,- Kč poštovné 

50,- Kč příplatek za výdej povolenky mimo stanovené termíny 

g) ponechání všech revírů MO ve sdruženém rybolovu pod ČRS SÚS; 

h) opravu pravého břehu rybníku Slon ve třech etapách (tři roky) při každoroční 

proinvestované částce 70 000 až 80 000 Kč;  
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i) návrh Statutu rozvojového fondu na nákup vodních ploch ve SÚS (čj.: 1859/2017-

SÚS ze dne 7. 12. 2017). 

 

B. Členská schůze bere na vědomí: 
 

zprávu dozorčí komise. 

 

C. Členská schůze volí: 
 

a) v přímé volbě předsedu MO ČRS: Dušana HÝBNERA; 

 

b) výbor MO ČRS ve složení: Ladislav MĚŠŤAN, Miroslav NEUMAN, Jaroslav 

TOŠOVSKÝ, Marek BRASLAVEC, Jakub TOŠOVSKÝ, Jiří DVOŘÁK, Karel 

COUFAL, Jiří HOFTA; 

 

c)   dozorčí komisi MO ČRS ve složení: Michael ŠILINGER st., Petr BERGMANN,  

   Karel LAMMEL, Jiří ĎURIANČIK; 

 

d)   delegáta na územní konferenci: Miroslava NEUMANA. 

 

Členská schůze navrhuje: 

delegáta Republikového sněmu ČRS – Miroslava NEUMANA. 

 

 

D. Členská schůze schvaluje a podporuje kandidaturu: 

a) Dušana HÝBNERA do výboru ČRS SÚS – předseda ČRS SÚS; předseda ČRS; 

b) Miroslava NEUMANA do dozorčí komise ČRS SÚS; 

c) Miroslava NEUMANA do odboru čistoty vod ČRS SÚS. 

 

 

E. Členská schůze ukládá výboru MO: 
 

a) realizovat zásady poskytování úlev v plnění brigádnických povinností u osob se 

zdravotním postižením, žen, členů, kteří dovršili věk 63 let, členů výboru MO a RS, 

kteří aktivně vykonávají svou činnost; 

b) ve spolupráci se SÚS uspořádat rybářské závody „O pohár předsedy SÚS“ pro děti a 

mládež; 

c) zajistit uspořádání rybářských závodů (Bělský kapr a místní RZ); 

d) uspořádat dětské rybářské závody a dětský den; 

e) zabezpečit činnost dětského rybářského kroužku; 

f) v případě možnosti a akceptovatelných podmínek získat do pronájmu nebo odkoupit 

další vodní plochu pro rozšíření rybářských revírů MO. 
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F. Členská schůze ukládá všem členům MO: 
 

a) při výkonu rybářského práva důsledně dodržovat platnou legislativu, jakož i 

dodržování pořádku a čistoty v místě rybolovu; 

b) aktivně se podílet v rámci vlastních možností na veškeré činnosti (zejména uspořádání 

rybářských závodů) v rámci MO;  

c) důsledně dbát na správné vyplňování všech zápisů do „evidence docházky a úlovků“  

a „sumáře úlovků a docházek“ povolenky k lovu ve smyslu metodických pokynů 

uvedených v soupisu revírů. 

 

 

 

Podpisy členů návrhové komise:                                       Zapsal: 

          Neuman Miroslav v.r. 

 

…………………….     ………………………      ……………………   
Měšťan Ladislav v.r. Braslavec Marek v.r.        Hofta Jiří v.r. 

předseda komise člen komise         člen komise 

 


