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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 23. 4. 2019 

 

 

Zápis číslo 5/2019  

místo jednání: klubovna MO 

 

 

 

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

př. Kouba, př. Dvořák, př. Coufal, př. Hofta, př. Lopušan 

 

- omluven: př. Tošovský Jakub 

 

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

 

 

Průběh schůze řídil předseda MO.  

Program byl schválen bez připomínek.  

 

Program:     1. Kooptace člena výboru 

2. Kontrola zápisu  

3. Projednání a rozdělení korespondence 

4. Organizační záležitosti  

5. Doklad hospodáře, stav financí 

6. Informace referenta pro mládež 

  7. Informace DK 

8. Různé 

 

 

 

1.  Kooptace člena výboru  

 

Předseda seznámil členy výboru s novým uchazečem o členství ve výboru – př. David Lopušan. 

 

Př. David Lopušan byl jednomyslně kooptován do výboru MO.  

 

 

2.  Kontrola zápisu 

 

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

trvá. 

 Nákup 5 ks lavic, malého plynového vařiče a výroba 2 ks lávek – splněno. 

 Vyzvednutí pytlů na odpadky u MÚř. Bělá p. B. – splněno. 

 Provedení brigád v plánovaných termínech – splněno. 

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

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

trvá, pstruhový revír – př. Jakub Tošovský – splněno. 

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

 Odeslání Usnesení ČS MO 2019 – splněno. 
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 Zpracování o odeslání žádosti o ustanovení RS př. Kouba – splněno. 

 Žádost o ustanovení hospodáře na př. Braslavce – trvá. 

 

 

 

3.  Projednání a rozdělení korespondence 
 

Doručená pošta: 
 Česká spořitelna: - výpis z účtu č. 003 (převzal pokladník) 

 SÚS: - nové e-mailové adresy sekretariátu a výboru SÚS (založeno u jednatele)  

 SÚS: - rozpracované usnesení konference SÚS a Republikového sněmu ČRS 

(založeno u jednatele)  

 Eko Delta: - smlouva na pronájem WC (založeno u jednatele) 

 Kulturní komise Bělá pod Bezdězem: - výzva ke spolupráci (založeno u jednatele) 

 MÚř. Česká Lípa: - žádost o ustanovení RS př. Kouba (založeno u jednatele) 

 Mag. Města Mladá Boleslav: - informace o zdravotní způsobilosti RS (převzal 

předseda)  

 Metronet s.r.o.: - faktura č. 191000065, 1089 Kč, úhrada domény rybaribpb.cz 

(převzal pokladník) 

 Rybářství Chlumec nad Cidlinou: - faktura č. 403180261 na 13 340 Kč, amur 200 kg 

(převzal pokladník)  

 SÚS: - faktura č. 290079 na 20 220 Kč, štika 100 kg (převzal pokladník)  

 SÚS: - pozvánka k jednání reorganizace pstruhových revírů (převzal předseda) 

 MÚř. Bělá pod Bezdězem: - schválená dotace na rok 2019 (založeno u jednatele) 

 MÚř. Bělá pod Bezdězem: - nabídka dalšího jednání k rybníku Vrchbělá (převzal 

předseda) 

 Rybářství Doksy: - faktura č. 11900062 na 76 245 Kč, kapr 1 300 kg (převzal 

pokladník)  

 SÚS: - kalkulační listy na rok 2019 (převzal hospodář) 

 SÚS: - výsledky sumarizace úlovků za rok 2018 (převzal hospodář) 

 SÚS: - ve vodě nežijí jen vodníci 2019, jaro (převzal vedoucí mládeže) 

 SÚS: - školení členů RS (založeno u jednatele) 

 

 

 

Odeslaná pošta: 

 KÚ: - žádost o dotaci na rok 2019 

 Eko Delta: - žádost na pronájem WC 

 Korespondence ohledně přihlášek na závody O pohár předsedy SÚS 

 SÚS: - usnesení ČS 2019 

 MÚř. Bělá pod Bezdězem: - odpověď k nabídce jednání rybník Vrchbělá 

 

 

4.  Projednání organizačních záležitosti 

 

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, 
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Rybářské žebříčky – splněno.  

 Př. Hýbner: facebook – splněno. 

 Př. Měšťan: rybářské potřeby Mladá Boleslav – splněno. 
 

 Prezentace, diplomy a tisk dokumentů – př. Šilinger 

 Rozhodčí služba – př. Braslavec 

 Nákup nápojů – př. Měšťan 

 Občerstvení v průběhu závodů – př. Dvořák, paní Pavlisová  

 Označení 80 míst pro závodníky – př. Braslavec, př. Kouba 

 Upřesněny počty nakupovaného občerstvení a schválen ceník 

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

 

Příprava zázemí závodu dne 26. 4. 2019 od 16. 00 hod za účasti členů výboru.  

 

Příprava závodu o „Pohár předsedy SÚS“  

 Dosud přihlášeno 135 dětí 

 Rozhodčí – vybere a zabezpečí – př. Braslavec  

 Prezentace a vyhodnocení výsledků – př. Eichler, SÚS 

 Ozvučení zabezpečí – př. Měšťan 

 Pamětní medaile, povolenky, diplomy – př. Hýbner 

 

Veškeré organizační záležitosti přípravy a vlastního provedení místních rybářských 

závodů dne 18. 5. 2019 – zabezpečí: př. Měšťan, př. Šilinger. Ceny celkem do 5 000,-

Kč. 

 

5. Doklad hospodáře, stav financí 

 

Hospodář informoval o stavu násad ryb: 

 

 Slon – amur dne 25. 3. – 200 kg 

 Slon – štika dne 25. 3. – 100 kg 

 Slon – kapr dne 2. 4. – 1 550 kg 

 

Pstruhový revír: 

 pstruh obecný dne 14. 4. – 80 kg 

 pstruh duhový dne 14. 4. – 100 kg 

 

Kladně je hodnocena skutečnost, že u všech prováděných násad byl přítomen hospodář 

nebo určený zástupce a dále člen DK. 

Pro potřeby brigád byla zakoupena aku pila v hodnotě 3 800 Kč. 

Dále podal informaci o činnosti v průběhu plánovaných brigád, stanovené úkoly byly 

splněny.  

Na přípravě revíru se zejména podíleli tito členové výboru a DK: př. Braslavec, př. 

Měšťan, př. Kouba, př. Ďuriančik, př. Jaroslav Tošovský a př. Šilinger – poděkování všem, 

bylo vykonáno mnoho práce!  

 

 Výrazný podíl na výrobě 2 ks lávek má př. Braslavec a př. Kouba. 
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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. Výcvik v rybolovu 

byl proveden v hodnoceném období 2x. 

 

7. Informace DK 

 

Předseda DK – dozorčí komise pracuje podle plánu. 

 průběžně je prováděna údržba PC v klubovně MO 

 dával příspěvky na naše web. stránky o průběhu brigád a zarybnění  

 

8.  Různé 

 

 

 Vedoucí brigád odevzdali vyplněné listy s účastí.  

 Jednatel průběžně odešle SÚS informaci o uzavírkách revíru. 

 

 

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

 

 

 

Termín příští výborové schůze: 21. 5. 2019 od 17,00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapsal: Ing. Miroslav Neuman  

             jednatel MO 

 

 
Přílohy: - pouze u originálu. 


