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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 14. 3. 2019 

 

 

Zápis číslo 4/2019  

místo jednání: klubovna MO 

 

 

 

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

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

 

- omluven:  

 

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

 

Před zahájením jednání výborové schůze bylo provedeno školení vedoucích 

jednotlivých pracovních skupin a to osobou odborně způsobilou k prevenci rizik – 

zaměstnancem firmy: Požární ochrana – bezpečnost práce; Kotyza Jiří, IČO: 489 45 081, 

Václavkova 1116/IIA, 293 01 Mladá Boleslav. O školení byl uvedeným zaměstnancem 

proveden zápis a zpracována prezenční listina. 

 

Průběh schůze řídil předseda MO.  

Program byl schválen bez připomínek.  

 

Program:     1. Kontrola zápisu  

2. Projednání a rozdělení korespondence 

3. Vyhodnocení ČS 

4. Organizační záležitosti  

5. Doklad hospodáře, stav financí 

6. Informace referenta pro mládež 

  7. Informace DK 

8. 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, 

oprava lávky (do celkové výše 30 000 Kč zabezpečí hospodář) – trvá. 

 

 

2.  Projednání a rozdělení korespondence 
 

Doručená pošta: 
 Česká spořitelna: - výpis z účtu č. 002 (převzal pokladník) 

 SÚS: - pozvánka na kurz hlavní vedoucí letních táborů (založeno u jednatele)  

 SÚS: - K 2019 podmínky pro poskytování dotací (založeno u jednatele)  

 SÚS: - změna bankovního účtu SÚS (převzal pokladník) 
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 SÚS: - medikované krmení jen na předpis (převzal hospodář) 

 SÚS: - potvrzení o změně účtu MO Bělá pod Bezdězem 

 MÚř. Bělá pod Bezdězem: - potvrzení k informaci o zřízení nového účtu MO  

 

 

Odeslaná pošta: 

 KÚ: - žádost o dotaci na rok 2019 

 SÚS: - elektronická komunikace  

 Korespondence ohledně přihlášek na závody O pohár předsedy SÚS 

 MÚř. Bělá pod Bezdězem: - žádost o podporu brigád v roce 2019  

 SÚS: - změna účtu MO Bělá pod Bezdězem 

 MÚř. Bělá pod Bezdězem: - informace o zřízení nového účtu MO 

 

3.  Vyhodnocení ČS 

 

 

Předseda poděkoval všem za přípravu, organizaci a vlastní průběh schůze. Členská 

schůze splnila požadavky Stanov a Jednacího řádu ČRS, vytvořila předpoklady pro úspěšnou 

práci výboru na další období. 

 

4.  Projednání organizačních záležitosti 

 

Předseda blahopřál př. Braslavcovi k úspěšnému složení závěrečné zkoušky na výkon 

funkce rybářského hospodáře a př. Koubovi ke složení zkoušky RS. 

Jednomyslně byla schválena náhrada za ušlý výdělek při účasti v kurzu př. Braslavcovi ve 

výši 5 000,- Kč. 

  

Vyzvednutí pytlů na odpadky u MÚř. Bělá p. B. zabezpečí př. Braslavec. 

 

Předseda stanovil organizační zabezpečení a přípravu závodů Bělský kapr takto:  

 

 Propagace závodu a jejich zveřejnění web.: 

 Př. Šilinger: MO Bělá, Rybářské závody, Nachytáno s Kaudíkem, MRK, 

Rybářské žebříčky  

 Př. Hýbner: facebook 

 Př. Měšťan: rybářské potřeby Mladá Boleslav 

 

 Prezentace, diplomy a tisk dokumentů – př. Šilinger 

 Rozhodčí služba – př. Braslavec 

 Příprava udírny – př. Jaroslav Tošovský 

 Nákup nápojů – př. Měšťan 

 Občerstvení v průběhu závodů – př. Dvořák, př. Jaroslav Tošovský 

Předpoklad zakoupení cen v celkové hodnotě do 10 000,- Kč 

Předseda pochválil jednatele za zpracování dokumentů pro závody.  

 

V souvislosti s přípravou závodu o „Pohár předsedy SÚS“ jednatel informoval: 

Podána žádost o dotaci z KÚ Středočeského kraje, požádal o kopie faktur na 35 000 

Kč z důvodu vyhodnocení akce; dosud přihlášeno 41 dětí; informaci o akci neustále 

zvýrazňovat na našich web. stránkách. 
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5. Doklad hospodáře, stav financí 

 

Bylo řešeno organizační zabezpečení brigád v plánovaných termínech. 

K termínům brigád byli určeni jejich vedoucí takto: 

 

termín brigády  vedoucí 

 30. a 31. 3.   př. Jaroslav Tošovský, př. Měšťan 

 6. a 7. 4.   př. Braslavec, př. Kouba 

 13. a 14. 4.   př. Ďuriančik, př. Coufal 

 20. a 21. 4.   př. Šilinger, př. Jaroslav Tošovský 

 

Jmenovaní obdrželi tiskopisy k záznamům o provedených brigádách. 

 

Hospodář informoval o stavu průběhu prováděné opravy lávky a vyzval příslušníky RS ke 

zlepšení přístupu v úklidu našich revírů. 

 

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. 

 

6. Informace referenta pro mládež 

 

Podána informace o činnosti kroužku, který probíhá podle plánu. Pro výuku v kroužku 

požádal o povolení rybolovu v době zákazu. 

 

7. Informace DK 

 

Předseda DK – dozorčí komise pracuje podle plánu. 

 průběžně je prováděna údržba PC v klubovně MO 

 informoval o „napadení“ našich web. stránek 

 poukázal na možnost uložení písemných dokumentu v klubovně, navrhl pomoc při 

jejich označení 

 

8.  Různé 

 

 Dovoz krmení pro ryby zabezpečí v co nejkratším termínu př. Měšťan. 

 Přístup do e-mail adresy MO má místopředseda, jednatel a hospodář. 

 Zlepšení označení našich revírů provede: mimopstruhový revír – př. Braslavec, 

pstruhový revír – př. Jakub Tošovský. 

 ČS u MO Mnichovo Hradiště se zúčastní př. Měšťan a př. Braslavec 

 Př. Braslavec převzal od pokladníka 30 000,- Kč na nákup materiálu podle 

bodu kontrola zápisu.  

 Na termín od 25. 4. do 24. 6. 2019 objedná jednatel 2 ks WC.  

 

Jednatel informoval o: 

 Průběhu semináře hospodářů SÚS (velmi dobrá úroveň), účasti na ČS MO 

Bakov nad Jizerou  

 Provedené notifikaci v datové schránce MO  
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Jednatel zpracuje a odešle: 
 

 Žádost o ustanovení hospodáře na př. Braslavce 

 Žádost o odvolání zástupce hospodáře 

 Žádost o ustanovení zástupce hospodáře 

 Žádost o ustanovení RS př. Koubu 

 Na SÚS – Usnesení ČS MO 

 

Hospodář pro potřeby dětského rybářského kroužku povoluje rybolov v revíru 

411 005 Bělá 1 podrevír 1. Slon v době zákazu lovu všech druhů ryb od 16. 3. do 30. 4. 

2019.  

 

 

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

 

 

 

Termín příští výborové schůze: 23. 4. 2019 od 17,00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapsal: Ing. Miroslav Neuman  

             jednatel MO 

 

 
Přílohy: - pouze u originálu. 


