
1 

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 15. 1. 2019 

 

 

Zápis číslo 1/2019  

místo jednání: klubovna MO 

 

 

 

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

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

 

- omluven: př. Coufal, př. Dvořák  

 

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

 

Průběh schůze řídil předseda 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. 

 Kontrola pokladní hotovosti naší MO – splněno v prosinci 2018 bez závad. 

 Odeslání „dopisu členům“ – splněno. 

 Zveřejnění obsahu „dopisu členům“ na web. stránkách MO – splněno. 

 Nákup počítače – splněno, zbývá pořízení software do 30. ledna 2019.  

 Zápis o inventarizaci – zpracovat do 13. 2. 2019. 

 

 

2.  Projednání a rozdělení korespondence 

 

Doručená pošta: 

 Česká spořitelna: - výpis z účtu č. 012 (převzal pokladník) 

 SÚS: - výkaz o činnosti za rok 2018 (založeno u jednatele) 

 SÚS: - sumarizace úlovků za rok 2018 (založeno u jednatele) 

 SÚS: - zástřelné - kormorán (založeno u jednatele)  

 SÚS: - dotační titul 17 Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů (založeno 

u jednatele)  

 ČRS, z.s., Severočeský ÚS: - vrácení zadržené povolenky p. Filip (založeno u 

jednatele) 
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 Krajský úřad Středočeského kraje: - udělení výjimky – odlov el. proudem (převzal 

předseda) 

 Povolenky k lovu ryb roku 2018: - p. Oldřich Bednář, Michal Mihálik, Lukáš 

Kulhavý, David Herčík, Petr Studnička, Martin procházka, Michal Pelda, Josef 

Valenta, Vojtěch Dratva, Klára Černá (převzal př. Pařík) 

 SÚS: - kurz hospodářů (založeno u jednatele) 

 SÚS: - zkoušky nových členů RS (založeno u jednatele)  

 Česká pojišťovna: - pojištění movitých věcí (převzal pokladník) 

 

Odeslaná pošta: 

 Dopis členům MO  

 Městský úřad Bělá p. Bezdězem: - vyúčtování dotace 

 Výkaz o činnosti MO za rok 2018 

 

3.  Zámysl ČS  

 

Jednatel přednesl návrh programu ČS, program byl v předložené podobě jednomyslně 

schválen. 

 

Pozvánky pro hosty zpracuje a odešle př. Neuman (SÚS, starosta a místostarosta Bělé pod 

Bezdězem; MO – Mnichovo Hradiště a Bakov nad Jizerou). 

 

Pro ČS výbor navrhl: 

 složení mandátové a návrhové komise takto: 

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 zpracuje prezenční listiny 

 Zapisovatelem na schůzi byl určen př. Neuman 

 Př. Jakub Tošovský zabezpečí oznámení o ČS na nástěnce MO 

 Př. Hýbner – oznámení o ČS v místním rozhlasu 

 Gratulace jubilantům připraví př. Tošovský 

 Promítací technika – př. Šilinger, ozvučení – př. Braslavec  

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

 Prezentace na ČS př. Měšťan, podklady připraví př. Neuman 

 Návrh usnesení bude schválen na příští VS 

 

4.  Projednání organizačních záležitosti 

 Na kurz hospodářů bude vyslán př. Braslavec.  

 Na kurz RS bude vyslán Kouba. 

 Přihlášky do kurzů odešle př. Neuman.  

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

podporu spolkové činnosti, zpracuje jednatel a pokladník (do 28. 2. 2019). 

 Školení a zkoušky nových žadatelů o vydání prvního rybářského lístku se 

uskuteční v klubovně ČRS MO Bělá pod Bezdězem, U Střelnice čp. 317,  
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294 21 Bělá pod Bezdězem.  

Plánované termíny: 13. 3., 17. 4. a 19. 6. 2019. 

Zahájení – vždy od 17.00 hod. 

 

 Předseda provede dohovor o termínu schůzky s představiteli města.  

 Předseda a jednatel založí účet u Poštovní spořitelny.  

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

Slon.  

 

 

5. Informace DK 

 

Předseda DK – dozorčí komise pracuje podle plánu.  

 Kontrola pokladní hotovosti MO – splněno v prosinci 2018 bez závad. 

 

6.  Různé 

 

 Výborem byl jednomyslně schválen jednorázový příspěvek 10 000 Kč do 

fondu na nákup vodních ploch při SÚS. 

 Jednatel požádal DK o provedení kontroly proplácí faktur za období od 1. 10. 

2018. 

  Školení členů výboru – BOZP se uskuteční v měsíci březnu před VS. 

 Jednatel poděkoval za přípravu dopisu členům dne 9. 12. 2018, účast – př. 

Šilinger, př. Měšťan, př. Braslavec, př.Tošovský Jaroslav, př. Ďuriančik, př. 

Pařík, př. Bergmann. 

 př. Tošovský Jakub navrhl odeslat žádost na MěÚř ke kontrole stromů u 

rybníku Slon.  

 Jednatel upozornil na skutečnost, že na e-mail adrese MO v doručené poště 

absolutně převažuje pošta nevyžádaná, př. Šilinger přislíbil učinit opatření. 

 Výpis údajů MO ve spolkovém rejstříku je v současné době aktuální. 

 Byl schválen obsah dokumentů k závodu O pohár předsedy SÚS děti, předseda 

poděkoval jednateli za zpracování dokumentů. 

 

 

 

 

 

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

 

Termín příští výborové schůze: 13. 2. 2019 od 18.15 hod. 

 

 

 

 Zapsal: Ing. Miroslav Neuman  

             jednatel MO 

 

 
Přílohy: - pouze u originálu. 


