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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 4. 11. 2019 

 

 

Zápis číslo 10/2019  

místo jednání: klubovna MO 

 

 

 

- přítomni:, př. Měšťan, př. Neuman, př. Braslavec, př.Tošovský Jaroslav,  

př. Tošovský Jakub, , př. Hofta, př. Lopušan, př. Kouba  

 

- omluven: př. Hýbner, př. Coufal, př. Dvořák 

 

- za DK přítomni: př. Šilinger, př. Ďuriančik,  

 

 

Průběh schůze řídil místopředseda MO.  

Program byl schválen bez připomínek.  

 

 

Program:     1. Kontrola zápisu  

2. Projednání a rozdělení korespondence 

3. Organizační záležitosti 

4. Doklad hospodáře, stav financí 

5. Informace referenta pro mládež 

6. Informace DK 

7. Různé 

 

1.  Kontrola zápisu 

 

  

 Předání funkce pokladníka MO – probíhá podle plánu. 

 Nákupu krmiva pro ryby se zásobou na jarní měsíce 2020 – splněno. 

 Jednatel zpracuje pro rok 2020 žádost o podporu brigád k MěÚř Bělá pod 

Bezdězem – splněno.  

 

 

2.  Projednání a rozdělení korespondence 
 

Doručená pošta: 
 SÚS: - faktura č. 290374 na 6 424 Kč, lín L2 60 kg (převzal pokladník)  

 SÚS: - faktura č. 290381 na 6 211 Kč, lín L2 40 kg (převzal pokladník)  

 SÚS: - informace – konání územní konference 2020 (založeno u jednatele) 

 SÚS: - dotace OPR – nákup techniky a vybavení (pouze informace) 

 SÚS: - návrh Statutu sdruženého rybolovu SÚS 2021 s komentářem k navrhovaným 

změnám (založeno u jednatele)   

 

Odeslaná pošta: 

 MO Neratovice: - informace o vyřízení přestupků 
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 MěÚř Bělá pod Bezdězem: - podpora brigád v roce 2020 

    
 

3.  Organizační záležitosti 

 

Projednány poslední podrobnosti před termínem hospodářského vypořádání. 

 

Dopis členům – je schválen, kompletace a příprava před odesláním se uskuteční dne 

30. 11. 2019 od 09.00 hod., místo klubovna, odpovídá př. Šilinger. 

 

 

4.  Doklad hospodáře, stav financí 

 

Hospodář informoval o stavu násad ryb: 
 

 Slon – lín L2 dne 22. a 23. 10. – 200 kg 

 Slon – candát Ca3 dne 12. 10. – 86 kg 

Průběžně probíhá zakrmování. 

Hospodář převezme razítko MO od místopředsedy. 

 

Pokladník informoval členy výboru o stavu finančních prostředků na běžném účtu  

a v pokladně. Dále informoval o provedených platbách a příjmech místní organizace od 

poslední výborové schůze.  

 

5.  Informace referenta pro mládež 

 

Podána informace o činnosti kroužku  

 činnost kroužku probíhá podle plánu za účasti 13 dětí. 

 

6.  Informace DK 

 

Předseda dozorčí komise informoval o: 

 Průběhu a činnosti DRK při 1. PTS Mladá Boleslav a pod patronací místní organizace 

Bělá pod Bezdězem, zatím účast šest dětí.  

 

 

7.  Různé 
 

Řešen další postup inventarizační komise.  
 

Místopředseda – informoval o možnosti nákupu 50 ks pražců pro opravu břehu rybníku 

Slon. Nákup byl schválen, bude proveden dohovor o rezervaci materiálu s odvozem 

v měsíci březnu 2020.  

 

Jednomyslně byl schválen návrh daru v podobě ryb nejvýznamnějším sponzorům místní 

organizace v celkové hodnotě ryb do 6 000 Kč. Upřesnění sponzorů zaslat předsedovi do 

11. 11. 2019. 

 

Vyhodnocení dotace pro rok 2019 odešle k MěÚř Bělá pod Bezdězem jednatel ve 

spolupráci s pokladníkem. 
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Pracoviště PC pro výdej povolenek pro rok 2020 připraví př. Šilinger. 

 

 

Jednomyslně bylo schváleno přijetí nových členů MO - seznam uveden v příloze.  

 

Termín příští výborové schůze: 13. 1. 2020 od 18,15 hod. 

 

 

 

 

 

 

 Zapsal: Ing. Miroslav Neuman  

             jednatel MO 

 

 
Přílohy: - pouze u originálu. 


