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Zápis číslo 3/2020 

Počet listů: 5 

  Počet příloh: 7/22 

 

 

Zápis 

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

místní organizace v Bělé pod Bezdězem 

konané dne 29. 2. 2020 v Sokolovně v Bělé pod Bezdězem 

 

 

1) Prezentace 

 

Přítomno 44 členů s právem hlasovat a volit – viz prezenční listina příloha 

č. 7. 

(počty členů organizace k 31. 12. 2019: celkem 409, z toho 339 

dospělých, 9 mládež a 61 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.  

 

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 komisí: 

 

a) mandátová a návrhová (MN) 

 

Hlasováním (43 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.   

b) volební 

 

Hlasováním (43 pro, 0 proti, 1 zdržel se) byla zvolena volební komise ve 

složení: př. Karel Coufal – předseda, př. Jaroslav Kouba a př. Čestmír Kučera 

– členové.   

 

 

5) Kontrola plnění usnesení ČS 2019 

 

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

dne 23. 2. 2019, 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. Oprava pravého břehu rybníku Slon, realizována 

pouze v malém rozsahu, důvod – malá účast členů na brigádách a nebylo 

možné za přijatelných podmínek získat ani externí firmu. 

Upozornil na malou aktivitu a účast členů na plánovaných a pořádaných 

akcích MO. 

 

6) Zpráva o činnosti MO za rok 2019 
 

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

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

přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

 

7) Zpráva hospodáře 

 

Př. Marek Braslavec přednesl zprávu o hospodaření MO, seznámil 

s plánem činnosti na rok 2020. 

Zpráva hospodáře je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 
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8) Proškolení z bližších podmínek výkonu rybářského práva na 

revírech MO, SÚS a ČRS pro rok 2020 

 

Př. Hýbner podrobně seznámil přítomné s bližšími podmínkami výkonu 

rybářského práva na revírech SÚS. Upozornil na některé odlišnosti těchto 

podmínek mezi jednotlivými ÚS. Vyzval přítomné, aby si v případě návštěv 

revírů (zejména jiných ÚS) podrobně prostudovali podmínky rybolovu na 

konkrétním revíru. 

Upozornil na nedostatky při vyplňování údajů do povolenek k rybolovu, 

zejména v souvislosti s uváděním údajů v sumáři úlovků a docházek.  

 

9) Informace referenta pro mládež 

 

Referent pro mládež informoval o průběhu rybářského kroužku mládeže a 

jeho činnosti v průběhu roku. Vyzdvihl a kladně hodnotil uspořádané 

rybářské závody pro děti a akci ve vodě nežijí jen vodníci.  

 

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 2019. Zpráva pokladníka je 

přílohou č. 4 tohoto zápisu.  

 

12) Zpráva DK za rok 2019 
 

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

MO Bělá pod Bezdězem. Zpráva DK je přílohou č. 5 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 44 členů 

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

usnášeníschopná. 

 

14) Schválení členských příspěvků a poplatků na rok 2021 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.  
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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. 

Hlasováním v poměru: 44 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se) byly členské 

příspěvky a poplatky na rok 2020 schváleny.  

 

15) Volby 

 

a) hlasování o způsobu voleb: poměrem hlasů (44 pro, 0 proti, 0 zdržel se) 

rozhodnuto o veřejném hlasování; 

 

b) volba delegáta na Územní konferenci SÚS: poměrem hlasů (43 pro, 0 

proti, 1 zdržel se) byl zvolen – Miroslav NEUMAN; 

 

b) volba náhradníka za delegáta na Územní konferenci SÚS: poměrem 

hlasů (44 pro, 0 proti, 0 zdržel se) byl zvolen – Marek BRASLAVEC; 

 

c) schválení a podpora nominace delegáta na Republikový sněm: 

poměrem hlasů (43 pro, 0 proti, 1 zdržel se) byl navržen – Miroslav 

NEUMAN. 

 

16) Schválení kooptace člena výboru MO 

 

Předseda MO seznámil přítomné s kooptací př. Davida Lopušana za člena 

výboru MO. Dále nechal o schválení kooptace hlasovat. Hlasováním 

v poměru: 43 – 0 – 1 (pro – proti – zdržel se) byla kooptace členskou schůzí 

schválena.  

 

17) Gratulace jubilantům 

 

Předseda a jednatel MO jménem organizace pogratulovali jubilantům 

z řad členů MO.  
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18) Prostor pro vystoupení hostů 

 

Zástupce ČRS MO Bakov nad Jizerou (člen výboru p. Jaroslav Dvořák) 

poděkoval za pozvání na jednání ČS, vyřídil pozdrav výboru MO Bakov n. 

Jizerou členům naší organizace, vyjádřil přesvědčení o zlepšující se úrovni 

našich ČS, informoval o úhynu ryb v jejich revírech.  

 

Dále se slova ujal host z ČRS MO Mnichovo Hradiště (člen výboru p. Jiří 

Mareš), který poděkoval rovněž za pozvání, ocenil početní stav naší členské 

základny, seznámil s organizací Mnichovo Hradiště a jejich RMV, pozval na 

jejich RZ: 2. 5. revír Veselá, 13. 6. dětské rybářské závody. Popřál mnoho 

úspěchů a zdraví. 

 

19) Diskuze 

 

Př. Kučera položil dotaz ohledně prokazování původu nástražních ryb při 

lovu dravců.  

Na tento dotaz odpověděl předseda MO př. Dušan Hýbner. 

 

20) 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. 6. 

 

21) 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: 

Příloha č. 1 – Program ČS 2020 

Příloha č. 2 – Zpráva o činnosti MO za rok 2019 

Příloha č. 3 – Zpráva hospodáře 

Příloha č. 4 – Finanční zpráva o výsledcích hospodaření 

Příloha č. 5 – Zpráva DK za rok 2019 

Příloha č. 6 – Usnesení ČS 

Příloha č. 7 – Prezenční listina 


