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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 1. 6. 2020 

 

 

Zápis číslo 4/2020  

místo jednání: zázemí rybníku Slon 

 

 

 

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

př. Coufal, př. Lopušan, př. Kouba 

 

- omluven: př. Dvořák 

 

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

 

 

Průběh schůze řídil předseda MO.  

Program byl schválen bez připomínek.  

Jednání proběhlo za dodržení platných hygienických opatření stanovených pro toto 

období. 

 

 

Program:     1. Kontrola zápisu  

2. Projednání a rozdělení korespondence 

3. Organizační záležitosti 

4. Doklad hospodáře, stav financí 

5. Dětský rybářský kroužek 

6. Informace DK 

7. Různé 

 

1.  Kontrola zápisu 

 

  

 Předání funkce pokladníka MO – narušeno vyhlášením nouzového stavu, bude 

splněno v průběhu měsíce června 2020, přístup do účtu MO má: předseda, 

jednatel, př.Tošovský Jaroslav (pokladník) a př. Lopušan, 

 Zabezpečit přistavení (k rybníku Slon) kontejneru pro odvoz biologického 

odpadu – splněno, 

 V průběhu jednání VS dne 9. 3. 2020 rezignoval na svoji činnost ve výboru MO 

př. Jakub Tošovský, v kroužku mládeže bude pracovat pouze do jeho ukončení 

před letními prázdninami 2020.  

 

2.  Projednání a rozdělení korespondence 

 

 

Doručená pošta: 

 SÚS: - nový web. SÚS a intranet (zaslána informace členům výboru)  

 SÚS: - zálohový list (převzal pokladník)  

 SÚS: - dotace - vícezarybnění (zasláno hospodáři) 
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 SÚS: - nabídka pojištění nové informace (zaslána informace členům výboru) 

 časopis Rybářství: - nabídka pro děti (přeposláno vedoucímu KR)  

 KÚř Středočeského kraje: - výjimka lovu ryb el. proudem (převezme hospodář) 

 SÚS: - faktura č. 200255 na 4 507 Kč, PO plůdek 8 500 ks  (převzal pokladník)  

 SÚS: - faktura č. 200079 na 5 006 Kč, krmná směs - 200 kg (převzal pokladník)  

 SÚS: - mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví (zaslána informace členům 

výboru)  

 SÚS: - stanovisko MZe - platnost rybářských lístků po dobu trvání nouzového stavu 

(zaslána informace členům výboru)  

 SÚS: - informace členům RS a odložení povinnosti úhrady členského příspěvku 

(zaslána informace členům výboru) 

 MÚř. Bělá pod Bezdězem: - schválená dotace na rok 2020 (založeno u jednatele) 

 Finanční úřad: - informace o výši daně z nemovitých věcí na rok 2020 (přeposláno 

pokladníkovi) 

 SÚS: - změna termínu konání územní konference – na 14. 10. 2020 (založeno u 

jednatele) 

 SÚS: - zrušení závodů LRU a RT i organizované akce pro děti a mládež (zaslána 

informace členům výboru)  

 SÚS: - termín k zaslání dodatků k soupisu revírů na rok 2021 (zaslána informace 

hospodáři) 

 SÚS: - výsledky sumarizace úlovků za rok 2019 (zaslána informace členům výboru)  

 SÚS: - předání evidence o hospodaření orgánu státní správy za r. 2019 (založeno u 

jednatele) 

 SÚS: - dodatek k soupisu revírů č. 2 na rok 2020 – revír 411 204 Borovice (zveřejněno 

na web. Stránkách MO) 

 SÚS: - podmínky konání zasedání výborů MO (zaslána informace členům výboru)  

 SÚS: - návrh Stanov ČRS k připomínkování (zaslána informace členům výboru) 

 SÚS: - informace k návrhu Stanov ČRS (zaslána informace členům výboru) 

 Metronet s.r.o.: - faktura č. 121000074, 1089 Kč, úhrada domény rybaribpb.cz 

(přeposláno pokladníkovi) 

 Český statistický úřad: - záznam o využívání údajů v registru osob – IČO (založeno u 

jednatele) 

 SÚS: - povolenka, 1 ks, kód 41, číslo 00359 (převzal jednatel) 

 Mag. města Mladá Boleslav: - rozhodnutí k vypouštění odpadních vod (založeno u 

jednatele) 

 

 

Odeslaná pošta: 

 Korespondence ohledně přihlášek na závody O pohár předsedy SÚS 

 SÚS: - usnesení ČS 2020 

 SÚS: - přihláška na aktiv vedoucích RK 

 SÚS: - zájem o nabízené pojištění 

 MÚř. Bělá pod Bezdězem: - žádost o dotaci 

 SÚS: - úpravy popisu revírů na rok 2021 – MO nemá 

 SÚS: - dotazník ke konferenci 

 Přihlášení: - informace o zrušení závodu O pohár předsedy SÚS  

 Finanční úřad: - daň z příjmů rok 2019 
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3.  Organizační záležitosti 

 

Bylo poukázáno na končící termíny zdravotních prohlídek členů RS MO – jednatel 

prověří u příslušného orgánu Mag. města Mladá Boleslav skutečný stav. 

 

Předání funkce pokladníka se uskuteční do 30. 6. 2020, předávající: Jaroslav Tošovský, 

přebírající: David Lopušan, k předání byla určena komise: Michael Šilinger, Jiří Ďuriančik. 

 

Hospodář podal návrh na uspořádání dětských rybářských závodů a místního rybářského 

závodu (za zrušené) v náhradním termínu dne 29. 8. 2020. Záměr byl jednomyslně podpořen.  

Předseda a jednatel zpracují pro organizaci závodů příslušné dokumenty. Podrobně bude 

řešeno na příští VS a operativně k tomuto úkolu bude probíhat elektronická komunikace mezi 

členy výboru. Rozložení úkolů bude obdobné jako při zabezpečení podobných akcí.   

 

4. Doklad hospodáře, stav financí 

 

Hospodář informoval o stavu násad ryb: 

Revír č. 411 005, podrevír - Slon 

 dne 17. 3. – kapr K3 – 1 500 kg 

 dne 20. 3. – kapr K3, dotace SÚS – 280 kg 

 dne 29. 3. – kapr gen. – 240 kg 

 dne 29. 3. – candát gen. – 20 kg 

 dne 29. 3. – štika gen. – 40 kg 

 dne 27. 5. – odkrmený úhoř, dotace SÚS – 3 kg  

 

Revír č. 413 001, Bělský potok 

 dne 14. 4. – pstruh Pd2 – 20 kg 

 dne 15. 5. – pstruh obecný plůdek – 8 000 ks 

 

Veškeré úkoly brigád plánované na jarní období byly splněny, k narušení průběhu 

nedošlo, zraněn nebyl nikdo.  

Vzhledem k havarijnímu stavu břehu obtokového koryta rybníku Slon byla nutná jeho 

oprava. Práce byly provedeny s velmi dobrou kvalitou, použity pražce a silné ocelové profily.  

 

Na opravě se podíleli převážně členové výboru a DK MO: Braslavec Marek, Měšťan 

Ladislav, Tošovský Jaroslav, Kouba Jaroslav, Lopušan David, Duriančik Jiří, Lammel Karel, 

Mimo to pomáhali i členové MO zejména: Tošovský Jakub a Volša Petr. 

Předseda všem jmenovaným poděkoval. 

 

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.  

 

 

5.  Dětský rybářský kroužek 

 

Byl hodnocen zámysl dalšího pokračování dětského RK po prázdninách, zejména po 

organizační stránce a četnosti pořádaných schůzek. 

Funkci referenta pro mládež převzal př. Hýbner. 
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6.  Informace DK 

 

Předseda dozorčí komise informoval o: 

 Průběhu a činnosti DRK při 1. PTS Mladá Boleslav a pod patronací místní organizace 

Bělá pod Bezdězem,  

 Kladně hodnotil obsah a průběh školení organizovaného SÚS pro vedoucí DRK. 

 

 

 

 

7.  Různé 

 

Předseda ocenil přístup k zabezpečení výdeje povolenek v době nouzového stavu, na 

plnění tohoto úkolu se podíleli: Tošovský Jaroslav, Měšťan Ladislav, Lopušan David a 

Ďuriančik Jiří.   

Jednatel na základě obdržených písemných podkladů převede údaje o členství a 

zakoupených povolenkách do programu v PC 

 

Předseda též poděkoval za odvedenou práci ve výboru MO p. Jakubovi Tošovskému. 

 

Z důvodu zrušení převážné části plánovaných akcí, byl přehodnocen zámysl čerpání 

dotace na spolkovou činnost, převážná část čerpání bude realizována na podporu dětských 

rybářských závodů v novém termínu – 29. 8. 2020. 

 

Jednatel upozornil na plnění těchto termínů: 

 Do 30. 3. odeslání účetní závěrky, plní pokladník ve spolupráci s předsedou 

DK, 

 Do 15. 8. odhad prodeje CS povolenek ke SÚS – plní jednatel. 

 

Proběhla diskuse k návrhům Rady k úpravě Stanov, všichni diskutující vyjádřili 

souhlas a podporu s úpravami jež navrhuje Středočeský územní svaz, zejména vyjádřili 

nesouhlas s návrhem Rady ohledně přerozdělování finančních prostředků za brigádnické 

povinnosti na stupních ÚS a Rada.  

 

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

 

Termín příští výborové schůze: 11. 8. 2020 od 17,00 hod. (místo – zázemí rybníku Slon). 

 

 

 

 Zapsal: Ing. Miroslav Neuman  

             jednatel MO 

 

 

 

 

Přílohy: - pouze u originálu. 

 


