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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 21. 5. 2019 

 

 

Zápis číslo 6/2019  

místo jednání: klubovna MO 

 

 

 

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

př. Kouba, př. Tošovský Jakub  

 

- omluven: př. Dvořák, př. Coufal, př. Lopušan, př. Hofta, př. Šilinger 

 

- za DK přítomni:, př. Ďuriančik   

 

 

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. Různé 

 

 

1.  Kontrola zápisu 

 

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

trvá. 

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

splněno. 

 Žádost o ustanovení hospodáře a zástupce hospodáře – trvá.  

 Zrušení účtu u České spořitelny (předseda, jednatel) – trvá. 

 

 

 

2.  Projednání a rozdělení korespondence 

 

Doručená pošta: 

 Česká spořitelna: - výpis z účtu č. 004 (převzal pokladník) 

 SÚS: - faktura č. 290189 na 13 764 Kč, pstruh 80 kg (převzal pokladník)  

 SÚS: - kalkulace nákladů na přepravu ryb (založeno u jednatele)  

 SÚS: - předání evidence o hospodaření orgánu státní správy za r. 2018 (založeno u 

jednatele) 

 Finanční úřad: - složenka na daň z nemovitosti (převzal pokladník) 

 Česká spořitelna: - ukončení provozu pobočky v Bělé pod Bezdězem 
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Odeslaná pošta: 

 Korespondence ohledně přihlášek na závody O pohár předsedy SÚS 

 SÚS: - termíny zákazu rybolovu  

 

3.  Projednání organizačních záležitosti 

 

Předseda vyhodnotil přípravu a průběh závodu Bělský kapr a místních RZ 

 Organizačně vše dobře připraveno, poděkoval všem za podíl na přípravě a provedení 

 Poměrně malá účast závodníků 

 V roce 2020 bude nutné hledat vhodnější termíny nebo zvýšit atraktivitu akcí 

 

Příprava závodu o „Pohár předsedy SÚS“ pro děti a mládež 

 

 Dosud přihlášeno 140 dětí 

 Rozhodčí – vybere a zabezpečí – př. Braslavec  

 Prezentace a vyhodnocení výsledků – př. Eichlera př. Šilinger 

 Ozvučení zabezpečí – př. Měšťan 

 Pamětní medaile, povolenky, diplomy – př. Hýbner 

 Tisk dokumentu – př. Šilinger 

 Ceny – př. Hýbner 

 Občerstvení v průběhu závodů – př. Tošovský, paní Pavlisová  

 

Příprava zázemí závodu dne 31. 5. 2019 odpoledne za účasti členů výboru.  

 

4. Doklad hospodáře, stav financí 

 

Hospodář informoval o stavu násad ryb: 

 

 Slon – odkrmený úhoř, dotace SÚS, dne 20. 5. – 300 ks 

 

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 a zejména seznámil s vyúčtováním závodů Bělský kapr.. 

 

5.  Informace referenta pro mládež 

 

Poděkoval pokladníkovi a jednateli za zpracování povolenek pro děti.  

Podána informace o činnosti kroužku, akce „Vodníci“ se uskuteční dne 21. 6. 2019. 

 

 

6.  Různé 

 

 

 Popisy revírů – hlášení na SÚS odešle jednatel (mimopstruhový revír – změna 

není, pstruhový – podle porady k reorganizaci se jedná od roku 2020 o chovný 

revír) 

 Dětské rybářské závody – návrh dokumentů zpracuje jednatel 

 Přihlášku k akci Vodníci po obdržení podkladu od vedoucího mládeže odešle 
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na SÚS jednatel  

 

 

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

 

 

 

Termín příští výborové schůze: 26. 6. 2019 od 16,00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapsal: Ing. Miroslav Neuman  

             jednatel MO 

 

 
Přílohy: - pouze u originálu. 


