ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM
konané dne 10. 2. 2020
Zápis číslo 2/2020
místo jednání: klubovna MO

- přítomni: př. Hýbner, př. Měšťan, př. Neuman, př. Braslavec, př.Tošovský Jaroslav,
př. Tošovský Jakub, př. Hofta, př. Coufal, př. Dvořák
- omluven: př. Lopušan, př. Kouba
- za DK přítomni: př. Šilinger, př. Ďuriančik, př. Lammel
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

 Předání funkce pokladníka MO – probíhá podle plánu, bude splněno do jednání
výboru MO v měsíci dubnu 2020, přístup do účtu MO má: předseda, jednatel,
př.Tošovský Jaroslav (pokladník) a př. Lopušan.
 Sumarizace povolenek za rok 2019 – splněno.
 Tisk a vydávání dodatku č. 1 k soupisu revírů na rok 2020 – splněno.
 Výdej vybavení (bundy) pro RS – splněno.
2. Projednání a rozdělení korespondence









Doručená pošta:
SÚS: - konference 2020 (založeno u jednatele)
SÚS: - dotace K-2020, upřesnění na rok 2020 (pouze pro informaci)
SÚS: - dotace K-2019, vyúčtování roku 2019 (pouze pro informaci)
SÚS: - aktiv vedoucích RK (zaslána informace členům výboru)
SÚS: - kurz hospodářů 2020 (zaslána informace členům výboru)
SÚS: - nabídka pojištění MO (zaslána informace členům výboru)
SÚS: - zkoušky nových členů RS (zaslána informace členům výboru)
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 MO Mnichovo Hradiště: - pozvánka na jejich ČS (založeno u jednatele)
 MO Bakov nad Jizerou: - pozvánka na jejich ČS (založeno u jednatele)
 SÚS: - informace o aktualizaci při vyplácení cestovného (zaslána informace členům
výboru)
 SÚS: - seminář pro předsedy a jednatele MO – zrušení (pouze pro informaci)
 Ing. Borozidis: - faktura č. 190100316, candát – 86 kg, celkem 34 615 Kč (převzal
pokladník)
 Magistrát města Mladá Boleslav: - zahájení vodoprávního řízení ČOV (převzal
předseda)
 Povolenky k lovu ryb roku 2019: - p. Lukáš Kulhavý, Oldřich Bednář, Michal
Mihálik, Jindřich Novotný, Juraj Slivárich, Radek Šimánek, Martin Davídek, Václav
Ždych (převzal př. Pařík)
Odeslaná pošta:
 Ing. Peták KÚ: - informace o termínech školení a zkoušek nových členů
 Pozvánky na naší ČS – SÚS, MÚř. Bělá pod Bezdězem, MO Bakov nad Jizerou a
Mnichovo Hradiště
 Výkaz o činnosti MO za rok 2019
 Dotazník k semináři předsedů a jednatelů
3. Organizační záležitosti
Příprava ČS MO v roce 2020
Program jednání ČS byl schválen jednomyslně.
Dále byl schválen návrh usnesení.
-

Pozvánky pro hosty zpracovány a odeslány.
Účast potvrzena: SÚS, MO Bakov a Mnichovo Hradiště.
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. Měšťan – oznámení o ČS v místním rozhlasu
Gratulace jubilantům připraví př. Jaroslav Tošovský, př. Jakub Tošovský zajistí
poukazy v celkové hodnotě do cca 3300,- Kč
 Promítací technika – př. Hýbner, ozvučení + plátno př. Měšťan, stojan př. Braslavec
 Dále bylo řešeno občerstvení pro cca. 60 osob – zabezpečí př. Měšťan
 Zabezpečení prezentace na ČS: př. Měšťan, př. Kouba.
Tisk dokumentů na ČS (program a usnesení) zabezpečí př. Šilinger.

Jednatel vyzval vystupující členy výboru k zodpovědnému splnění úkolů
v průběhu ČS.
Výbor se sejde v Sokolovně v den konání ČS ve 12,00 hod.
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4. Doklad hospodáře, stav financí
Hospodář informoval o:
 úhyn ryb nebyl zjištěn,
 krmení pro ryby je připraveno na jaro a podzim 2020.
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. Informace referenta pro mládež
Podána informace o činnosti kroužku
 činnost kroužku probíhá podle plánu.
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,
 nutnosti přejít na nové web. stránky, předpoklad zapojení externího zpracovatele, bude
výborem řešeno.
7. Různé
 Na základě doporučení VÚS SÚS pro rok 2020 schválil jednomyslně výbor
MO peněžní náhradu 6,- Kč za 1 km jízdy při použití silničního motorového
dvoustopého vozidla.
 Předseda inventarizační komise informoval o provedené periodické
inventarizaci majetku MO se stavem k 31. 12 2019 – nedostatky zjištěny
nebyly.
 Jednatel upozornil na „udržovací známka MRS“ – členům s touto známkou
nevydávat povolenky ani krátkodobé.
 Jednatel zpracuje žádost o dotaci ke KÚ Středočeského kraje
 Projednána a schválena nabídka na pojištění výboru MO, jednatel odešle
k SÚS kladné stanovisko.
Jednomyslně bylo schváleno přijetí nových členů MO - seznam uveden v příloze.
Termín příští výborové schůze: 9. 3. 2020 od 18,15 hod.

Zapsal: Ing. Miroslav Neuman
jednatel MO

Přílohy: - pouze u originálu.
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