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Zápis číslo 3/2019 

Počet listů: 

  Počet příloh: 

 

Zápis 

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

místní organizace v Bělé pod Bezdězem 

konané dne 23. 2. 2019 v Sokolovně v Bělé pod Bezdězem 

 

 

1) Prezentace 

 

Přítomno 51 členů s právem hlasovat a volit – viz prezenční listina příloha 

č. 9. 

(počty členů organizace k 31. 12. 2018: celkem 377, z toho 320 

dospělých, 7 mládež a 50 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: 

starostu pana Ing. Jaroslava Vernera a místostarostu Jana Sýkoru města Bělá 

pod Bezdězem, vedoucího pro práci s mládeží SÚS pana Jiřího Eichlera a 

hosta ze spřátelené MO Mnichovo Hradiště. 

 

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 

 

Hlasováním (50 pro, 0 proti, 1 zdržel se) byla zvolena mandátová a 

návrhová komise ve složení př. Ladislav Měšťan – předseda, př. Marek 

Braslavec a př. Jiří Hofta – členové.   

 

5) Kontrola plnění usnesení ČS 2018 

 

Př. Dušan Hýbner přednesl úkoly, které obsahovalo usnesení ČS konané 

dne 24. 2. 2018, konstatoval, že usnesení bylo plněno průběžně, převážná 

většina úkolů byla splněna. Dobře byly splněny úkoly vzhledem 

k zabezpečení dětských rybářských závodů O pohár předsedy SÚS. Ohledně 

získání dalších vodních ploch probíhala určitá jednání. Další vodní plochu 

nebylo zatím možné získat.  

Upozornil na malou aktivitu a účast členů na pánovaných a pořádaných 

akcích MO. 

 

6) Zpráva o činnosti MO za rok 2018 
 

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

zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze. Na závěr svého 

vystoupení poděkoval za práci a předal Miroslavu Neumanovi čestný odznak 

II. stupně ČRS za zásluhy o rozvoj ČRS. 

Zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

 

7) Zpráva jednatele MO za rok 2018 

 

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

zprávu o událostech, které proběhly od poslední členské schůze a dále 

informoval o průběhu jednání konference SÚS ze dne 22. 9. 2018. Zpráva je 

přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

 

 

8) Zpráva hospodáře 

 

Př. Dušan Hýbner, ve svém kvalitním a obsáhlém vystoupení přednesl 

zprávu o hospodaření MO, seznámil s plánem činnosti na rok 2019, zejména 

zdůraznil termín závodu O pohár předsedy SÚS (1. 6. 2019). Informaci o 

činnosti RS přednesl př. Braslavec. 

Zpráva hospodáře je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 
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9) Informace referenta pro mládež 

 

Př. Jakub Tošovský omluven, informaci o činnosti dětského rybářského 

kroužku za rok 2018 přednesl př. Jiří Hofta. Kladně hodnotil dětské rybářské 

závody O pohár předsedy SÚS. 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 2018. Zpráva pokladníka je 

přílohou č. 6 tohoto zápisu.  

 

12) Zpráva DK za rok 2018 

 

Zprávu dozorčí komise přednesl př. Michal Šilinger, 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. Ladislav Měšťan konstatoval, 

že před hlasováním o členských příspěvcích je přítomno v sále 51 členů 

(s právem volit) a že členská schůze MO Bělá pod Bezdězem je 

usnášeníschopná. 

 

14) Schválení členských příspěvků a poplatků na rok 2020 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.  

Poplatek 100 Kč za nesprávně, neúplně nebo chybně vyplněný sumář 

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

na práci s mládeží). Příplatek za výdej povolenky mimo stanovené termíny 50 

Kč. 
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Hlasováním v poměru: 51 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se) byly členské 

příspěvky a poplatky na rok 2020 schváleny.  

 

15) Schválení kooptace člena výboru MO 

 

Předseda MO seznámil přítomné s kooptací př. Jaroslava Kouby za člena 

výboru MO. Dále nechal o schválení kooptace hlasovat. Hlasováním 

v poměru: 51 – 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 2018 dovršili tito členové naší MO: 

60 let 

 HART Bohumil 

 PROKOP Břetislav 

 ŠVOKHOUS Ladislav 

 TŮMA Luboš 

65 let 

 FRYČEK Vladimír 

 MACHAČ Josef 

 ROBOTKA Zdeněk 

 ŘÍHA Jan 

 VOGEL Jan 

70 let 

 BLECHA Lubomír 

 JÍRA Ladislav 

75 let 

 ANTONÍN Stanislav 

 JANOUŠEK Jiří 

 KOUCKÝ Jaroslav 

 LAMMEL Karel 

80 let 

 DRMOTA Zdeněk 

 ZVOLÁNEK Antonín 

 

17) Prostor pro vystoupení hostů 

 

Pan Ing. Jaroslav Verner – starosta města Bělá pod Bezdězem, 

poděkovala za pozvání. Vyhodnotil a ocenil velmi aktivní činnost organizace 

v roce 2018 a poděkovala za práce na revíru a s mládeží. Zmínil se o závěrech 
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pracovního jednání vedení města se zástupci MO. Potvrdil pomoc města při 

plánované opravě pravého břehu rybníku Slon, ocenil nasazení MO při údržbě 

poměrně rozlehlé plochy pozemků v okolí rybníku Slon. V otázce rybníku 

Vrchbělá bude přístupný a podpoří převedení lokality do péče ČRS, má za cíl 

celkově danou oblast oživit. Potvrdil účast na dětských rybářských závodech 

O pohár předsedy SÚS dne 1. 6. 2019. 

Popřál výboru mnoho úspěchů v práci. 

 

Prostoru pro vystoupení hostů využil vedoucí pro práci s mládeží SÚS pan 

Jiří Eichler, poděkoval za pozvání a pozdravil účastníky ČS. Zdůraznil, že 

SÚS není uzavřený před nápady členů MO. Zmínil se o trvalé snaze SÚS 

získávat pro rybolov další vodní plochy, jako příklad uvedl získání rozsáhlé 

pískovny u Pískové Lhoty nedaleko Poděbrad (celková rozloha 21 ha, z čehož 

12 ha tvoří vodní plocha) i zde jsou očekávány nápady členů k maximálnímu 

využití majetku.  

Dále se zmínil o personálních změnách na sekretariátu SÚS, veškeré 

potřebné informace k výše uvedenému jsou podrobně zachyceny na web. 

Stránkách SÚS. 

Poděkoval za práci s mládeží v naší organizaci. Vzhledem k dobrému 

zabezpečení závodů v roce 2018 uskuteční se i v roce 2019 závod dětí O 

pohár předsedy SÚS v Bělé pod Bezdězem (dne 1. 6. 2019). 

Pozval na závody pro dospělé O pohár předsedy SÚS, který se koná dne 

4. 5. 2019 na rybníku Stržený. 

Popřál všem mnoho rybářského štěstí a zdraví. 

 

Dále se slova ujal host z ČRS MO Mnichovo Hradiště (ekonom výboru 

MO pan Ing. Pavel Faltys), který poděkoval rovněž za pozvání, rád vyslechl 

zajímavé příspěvky. Seznámil s činností organizace Mnichovo Hradiště, 

v současné době řeší zejména ekonomické otázky spojné se zabezpečením 

splácení půjčky na nákup revíru. Pozval na rybářské závody na Veselé dne 4. 

5. 2019. 

Popřál mnoho úspěchů a zdraví. 

 

18) Diskuze 

Př. Braslavec požádal našeho hosta pan Eichlera o seznámení 

s problematikou budování cyklostezky na březích Labe.  

Pan Eichler uvedl: projekt na budování cyklostezky po celé délce Labe 

pochází z 80 let min. století. Zejména rybáři, myslivci, pěší turisté nesouhlasí 

s plánovanou podobou cyklostezky se zpevněným povrchem (asfalt, beton), 

která by měla lemovat břehy Labe. Cyklostezka v plánované podobě 

představuje vysoký pohyb lidí a narušuje přístup k revíru a kvalitu rybolovu. 

Existuje petiční akce Stop asfaltu podél Labe. Někteří přítomní podepsali 

petiční archy. Více na: 
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https://www.petice24.com/nesouhlas_s_vystavbou_asfaltove_cyklostezky_lemujici_behy_labe 

 

19) Přednesení a schválení usnesení ČS  

 

Předseda mandátové a návrhové komise, př. Ladislav Měšťan, přednesl 

návrh usnesení. Hlasováním bylo usnesení jednomyslně schváleno a přijato. 

Usnesení je součástí tohoto zápisu příloha č. 9. 

 

 

20) Závěr 

 

Předseda ČRS MO př. Dušan Hýbner na závěr poděkoval všem členům za 

práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil. 

 

 

 

 

 

  Dušan Hýbner v.r.      Zapsal: Miroslav Neuman v.r. 

    předseda MO         jednatel MO 

 

 

 

Seznam příloh: 
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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 2018 

Příloha č. 8 – Usnesení ČS 

Příloha č. 9 – Prezenční listina 
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