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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 13. 1. 2020 

 

 

Zápis číslo 1/2020  

místo jednání: klubovna MO 

 

 

 

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

př. Tošovský Jakub, př. Hofta, př. Lopušan, př. Kouba, př. Coufal 

 

- omluven:, př. Neuman, př. Dvořák 

 

- 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. Stav financí 

5. Informace referenta pro mládež 

6. Informace DK 

7. Různé 

 

1.  Kontrola zápisu 

 

  

 Předání funkce pokladníka MO – probíhá podle plánu, dne 15. 1. se uskuteční 

jednání s bankou o zřízení přístupu do účtu, účast jednatel + př. Lopušan. 

 Vyhodnocení dotace pro rok 2019 odešle k MěÚř Bělá pod Bezdězem jednatel 

ve spolupráci s pokladníkem - splněno. 

 Pracoviště PC pro výdej povolenek pro rok 2020 připraví př. Šilinger – splněno. 

 

 

2.  Projednání a rozdělení korespondence 
 

Doručená pošta: 
 SÚS: - program na zpracování úlovků za rok 2019 (převzal př. Pařík) uzavírka neděle 

17. 1. 2019 

 SÚS: - aktuální informační list pro rok 2020 (zaslána informace členům výboru)  

 SÚS: - informace – udržovací členství MRS (zaslána informace členům výboru) 

 SÚS: - výkaz o činnosti MO za rok 2019 (založeno u jednatele) 

 SÚS: - sumarizace úlovků za rok 2019 (převzal př. Pařík)  

 SÚS: - plnění usnesení územní konference SÚS (založeno u jednatele) 
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 SÚS: - nabídka na pořízení vybavení pro RS (vyřídil hospodář) 

 Česká pojišťovna: - pojištění movitých věcí (převzal pokladník) 

 SÚS: - faktura č. 290525 na 9 728 Kč, lín L2 - 100 kg (převzal pokladník)  

 SÚS: - členské schůze MO (založeno u jednatele) 

 SÚS: - dodatek č. 1 k popisu revírů na rok 2020 (zaslána informace členům výboru) 

 SÚS: - informace – webové stránky SÚS (založeno u jednatele) 

 Povolenky k lovu ryb roku 2019: - p. Martin Procházka, Josef Szerzodi, David Herčík, 

Petr Studnička (převzal př. Pařík) 

 

Odeslaná pošta: 

 Dopis členům MO  

 MěÚř Bělá pod Bezdězem: - vyúčtování dotace  

    

 

3.  Organizační záležitosti 

 

Příprava ČS MO v roce 2020 

 

Pro ČS výbor navrhl: 

složení mandátové a návrhové komise takto: 

předseda – př. Měšťan, členové – př. Braslavec, př. Hofta 

složení volební komise takto: 

předseda – př. Coufal, členové – př. Kouba, př. Kučera 

  

Zabezpečení prezentace na ČS: př. Měšťan, př. Kouba. 

 

Změny poplatků ani věkové hranice osvobození od brigádnické činnosti výbor 

navrhovat nebude. 

 

Pozvánky pro hosty zpracuje a odešle př. Neuman (SÚS, starosta Bělé pod Bezdězem; 

MO – Mnichovo Hradiště a Bakov nad Jizerou). 

 

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 11 300,- Kč 

 Promítací technika – př. Šilinger, ozvučení + plátno př. Měšťan 

 Dále bylo řešeno občerstvení pro cca. 60 osob – zabezpečí př. Měšťan 

 Návrh usnesení a programu bude schválen na příští VS – zpracuje předseda, jednatel 
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4.  Stav financí 

 

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 za účasti 13 dětí. 

 

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, zatím účast šest dětí.  

 

 

7.  Různé 

 

 

Inventarizace probíhá podle plánu, kontrola majetku organizace u rybníku Slon se 

uskuteční dne 1. 2. 2020. 
 

Hospodářské vypořádání za rok 2019 – úkoly stanovené SÚS byly splněny, požadované 

dokumenty zpracovány a předány. 

 

Příspěvky k vyhodnocení činnosti MO za rok 2019 zaslali jednateli všichni. 

 

 Školení a zkoušky nových žadatelů o vydání prvního rybářského lístku se 

uskuteční v klubovně ČRS MO Bělá pod Bezdězem, U Střelnice čp. 317,  

294 21 Bělá pod Bezdězem.  

Plánované termíny: 11. 3., 15. 4. a 17. 6. 2020. 

Zahájení – vždy od 17.00 hod. 

 

 

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

 

Termín příští výborové schůze: 10. 2. 2020 od 18,15 hod. 

 

 

 

 

 Zapsal: Dušan Hýbner  

                předseda MO 

 

 
Přílohy: - pouze u originálu. 

 


