ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM
konané dne 22. 9. 2020
Zápis číslo 5/2020
místo jednání: zázemí rybníku Slon

- přítomni: př. Hýbner, př. Měšťan, př. Neuman, př. Braslavec, př.Tošovský, př. Hofta,
př. Lopušan, př. Kouba
- omluven: př. Dvořák, př. Coufal
- 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 – splněno, k 4. 6. 2020, předal př. Jaroslav
Tošovský, převzal př. David Lopušan, zápis založen v dokumentaci MO,
 Odeslání účetní závěrky, plní pokladník ve spolupráci s předsedou DK –
splněno,
 Odhad prodeje CS povolenek ke SÚS – plní jednatel – splněno,
 Dětské rybářské závody dne 29. 8. 2020 – zrušeny z důvodu zhoršující se situace
kolem covidu,
 Přepracování plánu čerpání finančních prostředků dotace – splněno.
2. Projednání a rozdělení korespondence
Doručená pošta:
 SÚS: - doporučené ceny ryb při stanovení výše náhrady škod (zaslána informace
členům výboru)
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 SÚS: - požadované údaje ke zkouškám pro získání prvního RL (založeno u jednatele)
 ČEZ: - faktura za dodávku elektřiny (převzal pokladník)
 SÚS: - návrh dodatků k soupisu revírů na rok 2021 (zaslána informace členům
výboru)
 SÚS: - poděkování a poskytnutí mimořádného příspěvku (zaslána informace členům
výboru)
 SÚS: - kalkulace nákladů na přepravu – dle vozidel (zaslána informace členům
výboru)
 SÚS: - vyhlášení podzimního kola akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“ (zaslána
informace členům výboru)
 SÚS: - nahlášení termínu na HV 2020 (založeno u jednatele)
 SÚS: - žádost o vyplnění dotazníku Centrální informační systém (založeno u
jednatele)
 SÚS: - územní konference ČRS SÚS v roce 2020 (založeno u jednatele)
 SÚS: - vyúčtování členských příspěvkových známek, CS a CR povolenek za rok 2020
(založeno u jednatele)
 SÚS: - žádanky o výdej známek a povolenek na rok 2021 (založeno u jednatele)
 Mag. města Mladá Boleslav: - informace o termínech poslední zdravotní prohlídky
členů RS (založeno u jednatele)
 Městský soud Praha: - potvrzená dodejka k podacímu číslu RR 433753097CZ odeslání účetní závěrky (převzal pokladník)

Odeslaná pošta:
SÚS: - návrh kandidáta na sněm ČRS
SÚS: - vyjádření k návrhu dodatku soupisu revírů na rok 2021
SÚS: - počet dosud prodaných CS povolenek 2020
MÚř. Bělá pod Bezdězem: - podklady k upřesnění čerpání dotace
SÚS: - informace k požadovaným údajům – první rybářský lístek
Rada ČRS: - vyplněný dotazník k informačnímu systému
MO Praha 11: - oznámení o přestupku na úseku rybářství + povolenka CS MP č.
46438
 SÚS: - vyúčtování členských příspěvkových známek, CS a CR povolenek za rok 2020








3. Organizační záležitosti
Byla ustanovena inventarizační komise k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků
MO v roce 2020.
Složení komise
předseda:
členové:

Marek Braslavec
Michael Šilinger
David Lopušan

Komise bude pracovat podle vlastního plánu, dodrží postup a všechny termíny stanovené pro
inventarizaci majetku!

2

Hospodářské vypořádání 2020
Stanovený termín pro MO: 26. 11. 2020 v 16,00 hod.; místo Lahovice – SÚS.
Byla upřesněna účast: jednatel, hospodář a pokladník.
Dále bude řešeno po obdržení dokumentace k HV od SÚS.
Jednatel:
 Požádal pokladníka o zabezpečení kopie faktur potřebných pro doložení čerpání
dotace (termín - konec listopadu 2020).
 Seznámil přítomné s žádostí Mag. města Mladá Boleslav o prověření stavu termínů
poslední zdravotní prohlídky členů RS, př. Šilinger vyzvedne z klubovny odznak RS
př. Paříka a tento vrátí na příslušný odbor Mag. města Mladá Boleslav. Jednatel
prověří počet evidovaných členů RS pro revíry MO u výše uvedeného úřadu.
 Probíhá převod vydaných povolenek do programu v PC.
 Informoval o prodaných členských příspěvcích a povolenkách za rok 2020.
Počet členů MO:
dospělí – 350
mládež – 13
děti –
55
CELKEM má naše MO - 418 členů.
(v roce 2019 byl stav 409 členů)
V roce 2020 bylo prodáno celkem 188 ks celosvazových a celorepublikových
povolenek k lovu ryb.
4. Doklad hospodáře, stav financí
Hospodář informoval o průběžné údržbě zázemí a pozemků v okolí rybníku Slon.
Bylo zjištěno vloupání do zabezpečeného objektu zázemí rybníku Slon. Došlo
k odstranění zámků – nebyly v okolí nalezeny. Totožnost pachatele se nepodařilo prokázat.
Zjištěna škoda z důvodu odcizení drobného majetku v celkové výši cca 2 000,- Kč. Událost
nahlášena statutárnímu orgánu MO, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo
rozhodnuto případ nehlásit policii ČR.
Hospodář provede další nezbytná opatření k zvýšení stavu zabezpečení objektu.
Majetek bude odepsán v rámci inventarizace v roce 2020.
Doplněním, dokoupením potřebných věcí byl pověřen př. Tošovský.
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
DRK v Bělé pod Bezdězem bude pracovat pod vedením př. Hýbnera a př. Braslavce.
Plánované zahájení činnosti dne 6. 10. 2020, bude však záviset na vývoji stavu a opatření
v souvislosti s šířením epidemie covid.
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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, poděkoval za materiální pomoc od SÚS.
 V posledním období nebyly zjištěny žádné přestupky našich členů MO.
7. Různé
Předseda poděkoval jednateli za jeho průběžnou a aktivní činnost v oblasti administrativy
MO.
Dále podal informaci o odložení Konference SÚS z důvodu zhoršující se situace kolem
covidu, především v Praze a Středočeském kraji.
Vyzval členy RS ke zvýšení aktivity při provádění kontrol, zejména v nočních hodinách.
V souvislosti s předáním funkce pokladníka předseda poděkoval př. Jaroslavu Tošovskému
za dlouholetou činnost ve funkci pokladníka MO a jmenovanému předal finanční odměnu za
jeho činnost.
Byla ustanovena komise MO k organizování výchovy, výuky a ověřování kvalifikačních
předpokladů pro vydání prvního RL a vystavování osvědčení o vykonání zkoušky zájemcům
o první RL.
Složení komise:
předseda – Dušan Hýbner
členové – Marek Braslavec, Miroslav Neuman, Michel Šilinger
Případný sponzorský dar s firmou Atmos projedná do příští schůze výboru př. Lammel.
Jednatel byl pověřen zpracováním a odesláním požadavku na známky a povolenky pro rok
2021. Dále na sekretariát SÚS nahlásí informaci o vedoucích a počtech DRK u MO.
Př. Měštěn podal informaci o špatném stavu odpadních košů u rybníku Slon, tento stav
nahlásil též představiteli Města Bělá pod Bezdězem.
Výbor jednomyslně schválil novou výši pokladní hotovosti – výše pokladní hotovosti je
stanovena na 50 000,- Kč.
Byly řešeny možné varianty nákupu mobilního WC využitelného na pozemku u rybníku
Slon. Jednatel vznese dotazy k prodejci. Výbor rozhodnutím o nákupu pověřuje jednatele a
hospodáře. Předpokládaná cena cca 15 000,- Kč.
Výbor jednomyslně schválil nákup prostředků a materiálu pro zabezpečení činnosti takto:
Oblast; určeno pro
Dětský rybářský kroužek Bělá pod
Bezdězem
Dětský rybářský kroužek při 1. PTS Mladá
Boleslav (zabezpečovaný naší MO)
Obilí a krmivo pro ryby
Údržba revíru, doplnění technického zázemí
rybníku Slon
Nákup bude realizován do 14 dní.
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Limit nákupu v Kč
3 000,3 000,5 000,5 000,-

Podzimní akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“ byla z důvodu epidemie zrušena.
Jednomyslně bylo schváleno přijetí nových členů MO - seznam uveden v příloze.
Termín příští výborové schůze: 20. 10. 2020 od 18,00 hod. (místo – klubovna MO).

Zapsal: Ing. Miroslav Neuman
jednatel MO

Přílohy: - pouze u originálu
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