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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 1. 12. 2021 

 

 

Zápis číslo 7/2021 

místo jednání: klubovna MO 

 

 

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

př. Volša  

- omluven: př. Kouba, př. Coufal, př. Dvořák  

 

- neomluven:  

 

- 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. Informace referenta pro mládež 

6. Informace DK 

7. Různé 

 

 

1.  Kontrola zápisu 

 

 

➢ Oprava pravého břehu rybníku Slon – probíhá jednání s konkrétní firmou. 

Z důvodu možnosti realizace projektu firma vznesla požadavek na úpravu terénu 

v okolí břehu. Jedná se však o pozemek města Bělá pod Bezdězem, tato žádost 

bude zástupcem MO projednána s představiteli města. Podle výsledku bude 

probíhat další jednání s firmou.  

➢ Přihlášení zakoupeného přívěsného vozíku do evidence vozidel – splněno.  

➢ Webmaster MO musí s dostatečným předstihem do prvního termínu výdeje 

povolenek upravit program a nastavit tiskárnu, aby bylo možné provádět tisk 

příslušných údajů do nového úlovkového lístku – splněno. 

➢ Zazimování revíru dne 21. 11. – splněno. 

➢ Ve skladu MO je nutné zkontrolovat část písemností a nepotřebné skartovat – 

písemnosti byly řádně uloženy do krabic s nadepsaným obsahem – jednatel 

prověří konkrétní termíny možné skartace dokumentů.  
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2.  Projednání a rozdělení korespondence 

 

Doručená pošta: 

➢ SÚS: - opakovaná nabídka pojištění funkcionářů MO (založeno u jednatele)  

 

Dále probíhaly práce na vnitřních dokumentech organizace. 

 

3.  Organizační záležitosti 

 

Dopis členům:  

Zapracovány termíny závodů podle upřesnění minulé výborové schůze.  

Tisk dopisu a adres členů (z upravené databáze) zabezpečil př. Šilinger. 

Dobrovolníci pod vedením předsedy DK dále zabezpečí – nalepení adres na obálky, vložení 

dopisu do obálek a jeho rozeslání.  

Zveřejnění obsahu „dopisu členům“ na web. stránkách MO – provede předseda DK. 

 

Jednatel upozornil na plnění termínů inventarizace majetku a závazků MO v roce 2021. 

 

V rámci podpory brigád nebude žádost na kontejner pro rok 2022 městu Bělá pod 

Bezdězem předložena. 

 

Vyhodnocení dotace za rok 2021 – podle telefonického dohovoru s Ing. Polákovou je 

upřesněný termín zaslání podkladů do 15. 12. 2021. 

 

Výkaz o činnosti MO za rok 2021 byl odeslán příslušným funkcionářům MO k doplnění 

některých údajů s termínem vrácení jednateli do 18. 12. 2021. 

 

Informace z XVIII. Republikového sněmu ČRS 

 

Jako delegát za SÚS zvolený na konferenci SÚS se zúčastnil sněmu př. Neuman. 

Jmenovaný byl zvolený do mandátové komise, kde aktivně pracoval.  

Republikový sněm schválil změnu Stanov ČRS. Zapracováno bylo cca 90% 

předchozích připomínek SÚS. Změny jsou zejména v celém systému kárného řízení.  

V návaznosti na změny Stanov ČRS sněm ukládá Republikové radě ČRS připravit do 1. 1. 

2022 novelu Jednacího řádu ČRS. 

 

Delegáti byli informováni o stavu realizace projektu jednotného informačního systému - RIS.  

Osobně v nejbližším období vidím pro naší organizaci tyto úkoly: 

1. Zhodnocení možností našeho technického vybavení - zejména PC... 

2. Připojení na kvalitní internet. 

3. Výběr vhodné osoby pro průběžnou aktualizaci dat. 

4. Zlepšení kvality současné databáze členů před migrací do RIS. 

 

Příprava ČS MO v roce 2022 

 

Pro ČS výbor navrhl: 

složení mandátové a návrhové komise takto: 

předseda – př. Hofta, členové – př. Kouba, př. Lammel  

složení volební komise takto: 

předseda – př. Kabátník (př. Renza), členové – př. Měšťan, př. Volša 
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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 – Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a Bakov nad Jizerou). 

 

Další organizační zabezpečení schůze: 
 

➢ Př. Neuman zpracuje prezenční listiny 

➢ Zapisovatelem na schůzi byl určen př. Neuman 

➢ Př. Měšťan zabezpečí oznámení o ČS na nástěnce MO a v místním rozhlasu 

➢ Gratulace jubilantům - př. Hýbner zajistí poukazy v celkové hodnotě do cca 11 500 Kč 

➢ Promítací technika – př. Hýbner, ozvučení – př. Měšťan, promítací plátno – př. Šilinger 

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

➢ Návrh usnesení a programu bude schválen na příští VS – zpracuje předseda, jednatel 

➢ Na příští VS bude jednáno o konkrétním návrhu složení nového výboru MO 

 

 

4.  Doklad hospodáře, stav financí 

 

Hospodář informoval o provedení prací při zazimování revírů a zabezpečení zázemí rybníku 

Slon před nastávající zimou, poděkoval za pomoc při provádění těchto prací. 

 

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 

 

Dne 15. 11. 2021 musela být schůzka zrušena a pozastavena činnost kroužku z důvodu 

nepříznivé epidemiologické situace, další činnost podle vývoje epidemie. 

 

6.  Informace DK 

 

Předseda dozorčí komise informoval o: 

 

✓ Nebyly zjištěny přestupky členů naší MO. 

✓ DRK při 1. PTS Mladá Boleslav a pod patronací místní organizace Bělá pod 

Bezdězem bude v měsíci prosinci 2021 probíhat distančním způsobem. Povolenky za 

rok 2021 budou od dětí vráceny centrálně.  

✓ Skončilo prováděcí období inventarizace, provedeno školení komise, úkoly byly 

splněny.  

✓ Požádal, aby v průběhu prováděcího období inventarizace při fyzické kontrole majetku 

byl přítomen správce klubovny a hospodář (vždy podle právě inventarizovaného 

majetku). 
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✓ Připravuje podklady komise pro zprávu na členské schůzi 2022 a mat. zabezpečení 

schůze. 

 

7.  Různé 
 

 

✓ Jednatel upozornil na nutnost přípravy k sumarizaci úlovkových lístků 2021. 

Předseda DK informoval o skutečnosti, že zatím není možné se přihlásit ani do 

testovacího programu, př. Hýbner prověří tuto skutečnost u Rady ČRS. 

✓ Byl dokončen převod vydaných povolenek a zaplaceného členství za rok 2021 

do programu v PC. 

• Z databáze bylo vyřazeno celkem 51 členů pro nezaplacení členství 

v roce 2021, připsáno 74 nových členů. Jedná se již o poměrně 

vysoká čísla cca 15%. 

• Po zavedení RIS mohou nastat problémy jak na straně MO tak 

zejména na straně rybářů. Kdy pravděpodobně bez řádné převodky 

a potažmo tedy řádného odhlášení člena ze systému nebude možné 

jeho přihlášení u jiné MO. 

 

✓ Po provedené aktualizaci členů MO byly vytvořeny tyto sestavy pro další 

využití a zabezpečení činnosti: 

• Seznam členů MO (s počtem 442) pro výdej povolenek v roce 2022 

• Seznam pro zápis E-mail adres členů 

• Seznam členů pro tisk adres 

• Byl prověřen tisk povolenky a pokladního dokladu pro rok 2022 

 

✓ Objednávka na trička – před odesláním objednávky ke SÚS byly ještě 

konkrétně upřesněny počty a velikosti. Seznam je uložený u jednatele a bude 

využitý při rozdělování triček. 

 

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

 

Termín příští výborové schůze: 15. 1. 2022 od 15,00 hod., místo klubovna MO. 

 

 

 Zapsal: Miroslav Neuman  

                jednatel MO 

 

 

 

Přílohy: - pouze u originálu 


