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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 10. 10. 2019 

 

 

Zápis číslo 9/2019  

místo jednání: klubovna MO 

 

 

 

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

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

 

- omluven: př. Coufal 

 

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

 

Před vlastním zahájením schůze se uskutečnilo školení členů rybářské stráže 

MO. Školení řídil předseda MO, provedeno s velmi kvalitní úrovní za využití promítací 

techniky, dotazy byly kvalifikovaně zodpovězeny. 

 

Průběh schůze řídil předseda 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, dne 4. 11. 2019 ve 

spolupráci se statutárními orgány MO budou provedeny úpravy v přístupech do 

bankovních účtů MO. 

 Jednatel bude informovat pokladníka o konečném počtu členských příspěvků 

(dospělý) za rok 2019. Pokladník podle usnesení ČS z roku 2019 odešle 

příspěvek na nákup vodních ploch k SÚS – splněno. 

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

16. 10. 2019. 

 

2.  Projednání a rozdělení korespondence 
 

Doručená pošta: 
 SÚS: - žádanky o výdej známek a povolenek na rok 2020 (založeno u jednatele) 

 Pojišťovna Kooperativa: - pojištění vozidla VARI (převzal pokladník)   

 SÚS: - hospodářské vypořádání roku 2019 (založeno u jednatele)  
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 SÚS: - nabídka kalendářů na rok 2020 (založeno u jednatele) 

 

 

Odeslaná pošta: 

 SÚS: - žádanky o výdej známek a povolenek na rok 2020, objednávka kalendářů  

 

3.  Organizační záležitosti 

 

Hospodářské vypořádání 2019 

Stanovený termín pro MO: 20. 11. 2019 v 17,30 hod, místo Lahovice – SÚS. 
 

Byla upřesněna účast: jednatel, hospodář, pokladník a př. Lopušan. 
 

Rozebrány úkoly stanovené SÚS k průběhu vlastního hospodářského vypořádání.  
 

Stanoveny konkrétní odpovědnosti za zpracování požadovaných dokumentů. 

Mimo jiného: př. Braslavec – předloží kopie průkazů hospodáře a zástupce hospodáře a 

seznam členů RS MO. 

Jednatel: povolenky k lovu ryb, seznam zlevněných povolenek 2019, aktualizace kontaktů a 

adres, plná moc na lov elektrickým agregátem.    
 

Dále byly upřesněny požadavky na školení a tiskopisy. 
 

Požadavky na zkoušky, jednotlivé formuláře a tiskopisy předloží v průběhu HV za organizaci 

jednatel. 

 

 

V rámci přípravy termínového kalendáře pro členskou základnu na rok 2020 byl 

upřesněn charakter a rozsah hlavních akcí na příští rok. 

 

Všeobecně byl přijat zámysl uspořádat tyto akce: 

Místní RZ – termín 30. 5. 2020 

Neveřejné RZ – termín 23. 5. 2020 

Dětské rybářské závody „O pohár předsedy SÚS“, termín 6. 6. 2020 

Dětské rybářské závody – termín 20. 6. 2020 

Ve vodě nežijí jen vodníci  

 

Termíny brigád v roce 2020: 

4., 5., 11., 12., 18., 19., 25. a 26. dubna  

 

Výdej členských známek a povolenek upřesní pokladníka a jednatel.  

 

Předběžně stanoven termín ČS na den 29. 2. 2020 od 14.00 hod. – místopředseda prověří, zda 

na uvedený termín je volná Sokolovna. 

 

Byla ustanovena inventarizační komise k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků 

MO v roce 2019.  

 

Složení komise: předseda:  Marek Braslavec  

   členové:  Jaroslav Tošovský 

David Lopušan 

     Michael Šilinger 
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Komise bude pracovat podle vlastního plánu, dodrží postup a všechny termíny stanovené pro  

inventarizaci majetku! 

 

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

př. Hýbner organizačně zabezpečí přistavení kontejneru. 

 

4.  Doklad hospodáře, stav financí 

 

Hospodář informoval o stavu násad ryb: 
 

 Slon – lín L2 dne 10. 10. – 61 kg 

 

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. Požádal o zaslání údajů o vlastních autech. 

V souladu s usnesením ČS MO odeslal na účet SÚS příspěvek naší MO na nákup 

vodních ploch ve výši 16 950,- Kč. Př. Šilinger uveřejní informaci o tomto příspěvku na web. 

MO. 

 

5.  Informace referenta pro mládež 

 

Podána informace o činnosti kroužku  

 Činnost kroužku byla zahájena dne 7. 10. za účasti sedmi dětí.  

 

 

6.  Informace DK 

 

Předseda dozorčí komise informoval o: 

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

Bělá pod Bezdězem, zatím účast šest dětí, požádal o propagační materiály.  

 Informoval o řešení přestupků dvou členů naší MO. Jednatel odešle informaci MO 

Neratovice o způsobu řešení. 

 

 

7.  Různé 
 

Řešeno další zlepšení uložení věcí a dokumentů v klubovně MO. 
 

Př. Braslavec – vyzval ke zlepšení přístupu v činnosti RS v oblasti zabezpečení běžného 

úklidu u rybníku Slon. 
 

Upřesněno řezání a převoz dřeva mezi pozemkem u rybníku Slon a klubovnou.  
 

Předseda – informoval o třech zadržených povolenkách, tyto předal příslušné MO. 

 

Byl schválen nákup candáta v množství do 100 kg, podle možnosti dodavatele. 
 

Jednatel informoval o prodaných členských příspěvcích a povolenkách za rok 2019. 

Počet členů MO:  dospělí – 339   

   mládež – 9 
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   děti – 61 

   CELKEM 409 členů MO.    

 

V roce 2019 bylo prodáno celkem 358 povolenek k lovu ryb. 

 

Provedena kontrola údajů v evidenční kartě organizace. 

 

 

 

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

 

Termín příští výborové schůze: 4. 11. 2019 od 18,00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapsal: Ing. Miroslav Neuman  

             jednatel MO 

 

 
Přílohy: - pouze u originálu. 


