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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 12. 9. 2019 

 

 

Zápis číslo 8/2019  

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, př. Coufal 

 

- omluven:  

 

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

 

 

Průběh schůze řídil předseda MO.  

Program byl schválen bez připomínek.  

 

 

Program:     1. Projednání a rozdělení korespondence 

2. Organizační záležitosti  

3. Doklad hospodáře, stav financí 

4. Informace referenta pro mládež 

5. Informace DK 

 

 

1.  Projednání a rozdělení korespondence 

 

Doručená pošta: 

 SÚS: - poděkování funkcionářům MO za organizační zajištění závodu „O pohár 

předsedy SÚS“ (založeno u jednatele) 

 KÚ Středočeského kraje: - změna postupu zarybňování revíru 413 001 (převzal 

hospodář) 

 KÚ Středočeského kraje: - ustanovení rybářského hospodáře př. Braslavc (založeno u 

jednatele) 

 KÚ Středočeského kraje: - ustanovení zástupce rybářského hospodáře př. Hýbner 

(založeno u jednatele) 

 KÚ Středočeského kraje: - smlouva o poskytnutí dotace (založeno u jednatele) 

 ČEZ: - faktura za dodávku elektřiny (převzal pokladník)   

 SÚS: - vyúčtování členských příspěvkových známek, CS a CR povolenek za rok 2019 

(založeno u jednatele)  

 MO Neratovice: - oznámení o přestupku a zadržená povolenka k lovu ryb – č. 

821111920243, Mulač Zdeněk (převzal předseda DK)   

 MO Neratovice: - oznámení o přestupku a zadržená povolenka k lovu ryb – č. 

821111920203, Herman Matěj (převzal předseda DK)   

 SÚS: - žádanky o výdej známek a povolenek na rok 2020 
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Odeslaná pošta: 

 SÚS: - počet dosud prodaných CS povolenek 2019 

 

 

2.  Projednání organizačních záležitosti 

 

Př. Hýbner přednesl návrh výboru SÚS na uspořádání závodu O pohár předsedy SÚS pro děti 

v roce 2020 na rybníku Slon – se zabezpečením MO Bělá pod Bezdězem. 

Návrh byl výborem schválen na termín 6. 6. 2020 jednomyslně. 

 

Byl připomenut termín HV – 20. 11. 2019 v 17,30 hod, místo Lahovice – SÚS. 

Řešen zámysl dopravy zúčastněných: jednatel, pokladník, hospodář. 

 

Předání funkce pokladníka MO: 

předávající: př.Tošovský Jaroslav 

přebírající: př. Lopušan 

Předání se uskuteční protokolárně do 31. 12.2019. 

V měsíci říjnu budou ve spolupráci se statutárními orgány MO 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. 

 

Jednatel informoval o: 

 Zápisu prodaných povolenek do databáze MO 

 Výsledku kontroly proplácení faktur – bez závad (založeno v dokumentaci MO) 

 

 

3.  Doklad hospodáře, stav financí 

 

Hospodář: řešena nutnost nákupu krmiva pro ryby se zásobou na jarní měsíce 2020. 

Možnosti u dodavatele prověří př. Měšťan případně př. Hýbner.  

 

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. 

 

 

4.  Informace referenta pro mládež 

 

Podána informace o činnosti kroužku  

 Činnost kroužku bude pokračovat od měsíce října 2019, konkrétně první 

schůzka dne 7. 10 od 16.00 hod. klubovna 

 Dále požádal o výrobu dalších triček s označením MO, výbor schválil 

dodatečnou výrobu celkem 100 ks triček v různých velikostech, př. Hýbner byl 

pověřen jednáním s výrobcem. 
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5.  Informace DK 

 

Předseda dozorčí komise informoval o: 

 Stornu dvou ks povolenek – krajská.  

 Řešen přestupek jednoho člena naší MO. 

 Další dva přestupky dvou členů budou řešeny do 22. 9. 2019. 

Projednána a schválena žádost ředitele 6. ZŠ o možnosti opětovně otevřít dětský rybářský 

kroužek při 1. PTS Mladá Boleslav a pod patronací místní organizace Bělá pod Bezdězem. 

Žádost byla výborem jednomyslně schválena. Vedoucím kroužku byl pověřen př. Šilinger 

Michael. Rybářský kroužek při 1. PTS bude technicky a odborně zajištěn z prostředků místní 

organizace včetně výukových pomůcek. O zázemí a nábor dětí do kroužku se postará vedení 

1.PTS Mladá Boleslav. Propagace a informace o činnosti kroužku bude zabezpečena 

prostřednictvím webu MO. 

 

 

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

 

Termín příští výborové schůze: 10. 10. 2019 od 18,00 hod. 

Školení členů rybářské stráže MO: 10. 10. 2019 od 17,00 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapsal: Ing. Miroslav Neuman  

             jednatel MO 

 

 
Přílohy: - pouze u originálu. 


