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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 26. 6. 2019 

 

 

Zápis číslo 7/2019  

místo jednání: klubovna MO 

 

 

 

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

př. Tošovský Jakub, př. Dvořák, př. Hofta, př. Lopušan 

 

- omluven: př. Měšťan, př. Coufal,  

 

- 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. Organizační záležitosti  

4. Doklad hospodáře, stav financí 

5. Informace referenta pro mládež 

6. Informace DK 

7. Různé 

 

 

1.  Kontrola zápisu 

 

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

trvá. 

 Žádost o ustanovení hospodáře a zástupce hospodáře – splněno.  

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

 

 

 

2.  Projednání a rozdělení korespondence 

 

Doručená pošta: 

 Česká spořitelna: - výpis z účtu č. 005 (převzal pokladník) 

 SÚS: - faktura č. 290249 na 31 000 Kč, kapr K3 500 kg (převzal pokladník)  

 SÚS: - rezervační systém na HV 2019 (založeno u jednatele)  

 SÚS: - RS celokrajská působnost (založeno u jednatele) 

 MO Bakov nad Jizerou: - informace o oslavách 100 let MO (založeno u jednatele) 

 SÚS: - výběrové řízení na RS s celokrajskou působností (založeno u jednatele)  
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Odeslaná pošta: 

 KÚ Středočeského kraje: - podepsaná smlouva na dotaci 

 KÚ Středočeského kraje: - žádost o změny na funkci hospodář a zástupce hospodáře u 

MO 

 SÚS: - termíny zákazu rybolovu 

 SÚS: - vyjádření k popisu revírů na roky 2020 – 2021 

 SÚS: - přihláška na akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“  

 

3.  Projednání organizačních záležitosti 

 

Předseda vyhodnotil přípravu a průběh dětských rybářských závodů 

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

provedení 

 Velmi vysoká účast dětí (141 závodících) v závodu o „Pohár předsedy SÚS“ 

 

 

4. Doklad hospodáře, stav financí 

 

Hospodář informoval o stavu násad ryb: 

 

 Slon – K3 dne 24. 5. – 1000 kg 

 

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 dětských rybářských závodů. 

Byla obnovena a provedena revize elektrických spotřebičů v klubovně, platnost na tři 

roky. 

 

5.  Informace referenta pro mládež 

 

Dětský rybářský kroužek byl za období 2018 – 19 před prázdninami ukončen, zájemci 

obdrželi povolenku k lovu ryb. 

 

6. Informace DK 

 

Předseda dozorčí komise informoval o jedné zadržené povolence, DK bude řešit.  

 

7.  Různé 

 

 

 Plánovaný termín hospodářského vypořádán 2019 – Lahovice, dne 20. 11. 

2019 od 17.30 hod. 

 Jednatel poděkoval SÚS za podporu dětských rybářských závodů 

 Vyhodnocení k akci Vodníci zpracuje př.Tošovský Jaroslav a př. Tošovský 

Jakub  

 Podána informace o způsobu podávání informací o došlé poště pro členy 

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

 

 

 

Termín příští výborové schůze bude upřesněn v měsíci srpnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapsal: Ing. Miroslav Neuman  

             jednatel MO 

 

 
Přílohy: - pouze u originálu. 


