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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 13. 2. 2019 

 

 

Zápis číslo 2/2019  

místo jednání: klubovna MO 

 

 

 

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

př. Tošovský Jakub, př. Kouba, př. Dvořák 

 

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

 

- 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. Zámysl ČS 

4. Organizační záležitosti  

  5. Informace DK 

6. Různé 

 

 

1.  Kontrola zápisu 

 

 Aktualizace web. stránek MO a jejich reorganizace př. Šilinger – splněno částečně, 

trvá. 

 Nákup nové ledničky, 5 ks lavic, malého plynového vařiče a kráječe na chleba (do 

celkové výše 20 000 Kč zabezpečí hospodář) – trvá. 

 Nákup počítače a software splněno.  

 Zpracován zápis o inventarizaci. 

 Předseda provede dohovor o termínu schůzky s představiteli města – splněno, 

schůzka uskutečněna dne 4. 2. 2019. 

 Předseda a jednatel založí účet u Poštovní spořitelny – splněno. 

 Předseda a jednatel - odeslat žádost na MěÚř ke kontrole stromů u rybníku Slon – 

splněno, žádost přednesena na schůzce se starostou dne 4. 2. 2019. 

 Jednorázový příspěvek 10 000 Kč do fondu na nákup vodních ploch při SÚS byl 

odeslán. 

 Na kurz hospodářů bude vyslán př. Braslavec – přihláška odeslána. 

 Na kurz RS bude vyslán př. Kouba – přihláška odslána. 

 Žádost o dotaci k MěÚř Bělá pod Bezdězem na rok 2019 pro zabezpečení a 

podporu spolkové činnosti, zpracuje jednatel a pokladník – splněno. 
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2.  Projednání a rozdělení korespondence 
 

Doručená pošta: 
 Česká spořitelna: - výpis z účtu č. 001 (převzal pokladník) 

 MO Mnichovo Hradiště: - pozvánka na jejich ČS (založeno u jednatele) 

 MO Bakov nad Jizerou: - pozvánka na jejich ČS (založeno u jednatele 

 SÚS: - pozvánka na seminář hospodářů (založeno u jednatele)  

 Městský úřad Bělá p. Bezdězem: - potvrzené vyúčtování dotace za rok 2018, vše v 

pořádku (založeno u jednatele)  

 Městský úřad Bělá p. Bezdězem: - potvrzení účasti na ČS MO, starosta a místostarosta 

(založeno u jednatele)  

 Městský úřad Bělá p. Bezdězem: - faktura č. 11900211, spotřeba vody za rok 2018, 

celkem 475 Kč (převzal pokladník)  

 SÚS: - informace o aktualizaci při vyplácení cestovného (založeno u jednatele)  

 SÚS: - elektronická komunikace platná od 1. 6. 2019 (založeno u jednatele)  

 SÚS: - fond na nákup vodních ploch (založeno u jednatele)  

 SÚS: - personální změny na sekretariátu SÚS (založeno u jednatele)  

 SÚS: - Statut společného rybolovu a hospodaření (založeno u jednatele)  

 SÚS: - dotace – vícezarybnění (převzal hospodář)  

 MO Bakov nad Jizerou: - potvrzení účasti na naší ČS (založeno u jednatele) 

 Časopis Rybářství: - nabídka k odběru (založeno u jednatele) 

 

 

 

Odeslaná pošta: 

 Ing. Peták KÚ: - informace o termínech školení a zkoušek nových členů 

 SÚS: - přihláška na kurz RS 

 SÚS: - přihláška na kurz hospodářů 

 Korespondence ohledně přihlášek na závody O pohár předsedy SÚS  

 Info: odeslán jednorázový příspěvek MO do fondu na nákup vodních ploch při SÚS 

 Pozvánky na naší ČS – MÚř. Bělá pod Bezdězem, MO Bakov nad Jizerou a Mnichovo 

Hradiště 

 Městský úřad Bělá p. Bezdězem: - žádost o dotaci na rok 2019 

 

 

3.  Zámysl ČS  

 

Návrh programu byl schválen na minulé VS. 

Jednatel seznámil přítomné s návrhem usnesení. Návrh usnesení byl jednomyslně 

schválen. 

Každý si připraví vystoupení podle programu! 

 

Tisk dokumentů na ČS (program a usnesení) zabezpečí př. Šilinger.  

 

Pozvánky pro hosty byly odeslány: potvrzena účast – SÚS př. Eichler, starosta a 

místostarosta Bělé pod Bezdězem; MO  Bakov nad Jizerou -1x. 

 

Pro ČS výbor navrhl: 

 složení mandátové a návrhové komise takto: 
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předseda – Ladislav Měšťan, členové – Marek Braslavec, Jiří Hofta  

 

Změny poplatků ani věkové hranice osvobození od brigádnické činnosti výbor navrhovat 

nebude. 

 

Další organizační zabezpečení schůze: 
 

 Př. Neuman předal zpracované prezenční listiny př. Měšťanovi 

 Zapisovatelem na schůzi byl určen př. Neuman 

 Př. Hýbner – oznámení o ČS v místním rozhlasu 

 Gratulace jubilantům připraví př. Tošovský 

 Promítací technika – př. Šilinger, promítací plátno a ozvučení – př. Měšťan  

 Dále bylo řešeno občerstvení pro cca. 70 osob – zabezpečí př. Měšťan 

 Př. Šilinger od vystupujících obdrží prezentace v elektronické podobě do 16. 2. 2019. 

 Označení členů výboru na schůzi dodá př. Dvořák 

 Podpisy dokumentu k ochraně osobních údajů od členů na ČS – př. Ďuriančik 

 

Jednatel vyzval předsedu mandátové komise a vystupující členy výboru 

k zodpovědnému splnění úkolů v průběhu ČS. 

Výbor se sejde v Sokolovně v den konání ČS ve 12,00 hod. 

 

4.  Projednání organizačních záležitosti 

 

 

 Předseda inventarizační komise předal zápis o provedené inventarizaci (nedostatky 

nebyly zjištěny) + zápis o zrušení materiálu vyřazeného z evidence a doklad o jeho 

likvidaci. 

 ČS u MO Mnichovo Hradiště a Bakov nad Jizerou se zúčastní jednatel. 

 Dne 14. 3. 2019 od 16,00 hod. školení BOZP vedoucích brigád – účast nutná. 

Pracovní schůzka s představiteli města: 

Z důvodu omluvené nepřítomnosti předsedy na této VS seznámil se závěry jednání 

mezi představiteli města Bělá pod Bezdězem a MO jednatel MO. 

Schůzka se uskutečnila podle plánu v termínu 4. 2. 2019 do 10,30 hod., v kanceláři starosty.  

Účast: za město Bělá pod Bezdězem pan starosta Ing. Jaroslav Verner, za MO předseda pan 

Hýbner a jednatel pan Neuman. 

Konkrétně projednáno: 

 Pan starosta byl pozván na závody O pohár předsedy SÚS dne 1. 6. 2019 – pozvání 

přijal. 

 Byla podána informace o všeobecně špatném stavu stromů u rybníku Slon – pan 

starosta přislíbil v této věci zjednat nápravu. 

 Zatrubnění svodu vody poblíž rybníku Slon bude z prostředků města dokončeno 

v měsíci únoru 2019. 
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  MO podala informaci o plánované opravě pravého břehu rybníku Slon z vlastních 

finančních prostředků. 

 Pan starosta je pozitivně nakloněn využití rybníku Vrchbělá pro potřeby ČRS.  

 

Schůzka proběhla ve všeobecně přátelské atmosféře! 

 

5. Informace DK 

 

Předseda DK – dozorčí komise pracuje podle plánu. 

 splněny úkoly inventarizace majetku za rok 2018 

 průběžně je prováděna údržba PC v klubovně MO 

 

6.  Různé 

 

 Jednatel upozornil zejména pokladníka, že na web. stránkách SÚS je informace 

o změně bankovního účtu pro zasílání platby za členské známky. 

 Na závody O pohár předsedy SÚS je zatím přihlášeno 10 dětí. 

 Na základě doporučení VÚS SÚS pro rok 2019 schválil jednomyslně výbor 

MO peněžní náhradu 6,- Kč za 1 km jízdy při použití silničního motorového 

dvoustopého vozidla. 

 Info:  - založen nový účet u Poštovní spořitelny a datová schránka MO. 

 

 

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

 

 

 

Termín příští výborové schůze: 14. 3. 2019 po školení BOZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapsal: Ing. Miroslav Neuman  

             jednatel MO 

 

 
Přílohy: - pouze u originálu. 


