ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM
konané dne 6. 10. 2021
Zápis číslo 5/2021
místo jednání: klubovna MO
- přítomni: př. Hýbner, př. Měšťan, př. Neuman, př. Braslavec, př. Lopušan, př. Kouba,
př. Hofta,
- omluven, př. Dvořák, př. Volša
- neomluven:
- za DK přítomni: př. Šilinger, př. Ďuriančik,
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 podlahy a stropu v klubovně – finančně zabezpečil MěÚř. Bělá pod
Bezdězem – splněno.
➢ Zrušení přístupu k účtu MO Jaroslava Tošovského – splněno.
➢ Předseda provede dohovor s konkrétní firmou (u rybníku Slon) za účelem opravy
pravého břehu rybníku Slon – splněno 6. 10., firma navrhne cenovou kalkulaci,
tuto bude výbor posuzovat na příští výborové schůzi.
➢ Z důvodu zabezpečení sekání trávy na pozemcích MO a v „zelené zóně“ vznesl
hospodář návrh na zakoupení traktůrku pro sekání trávy a přívěsného vozíku po
provedeném průzkumu trhu předloží výboru k případnému výběru několik variant
možného nákupu – splněno, podrobně řešeno v různém.
➢ V souladu s usnesením členské schůze 2021 odešle pokladník v spolupráci
s jednatelem příspěvek na nákup vodních ploch k SÚS – splněno.
➢ Část z normy zarybnění bělského potoka roku 2022 bude realizována z důvodu
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dostupnosti násady ryb v podzimních měsících roku 2021 – splněno.
➢ Předseda DK zpracuje vyjádření k poškozenému kuponu (nepoužitý) krajské
povolenky – splněno.
➢ Jednatel odešle požadavek na známky a povolenky pro rok 2022 – splněno.
➢ Končí licenci na antivir v PC, výbor jednomyslně odsouhlasil nákup nové
licence (do výše 5 000 Kč) na další tři roky a pověřil předsedu DK nákupem a
instalací v PC – je řešeno.
➢ Nutnost přejít na nové web. stránky MO, předpokládá se spolupráce
s webmasterem SÚS – řešeno.
➢ Odvoz vyřazené (zrušené) lednice a dalšího mat. do sběrného dvoru zabezpečí
př. Lammel a př. Volša – splněno.
2. Projednání a rozdělení korespondence
➢
➢
➢
➢
➢

Doručená pošta:
SÚS: - důležitá informace pro účast na semináři hospodářů (zasláno hospodáři)
SÚS: - důležitá informace pro delegáty konference (založeno u jednatele)
Pojišťovna Kooperativa: - pojištění vozidla VARI (převzal pokladník)
SÚS: - vzor nového úlovkového lístku (zaslána informace členům výboru)
SÚS: - pořizování kamerového záznamu členy RS (zaslána informace členům výboru)

Odeslaná pošta:
➢ SÚS: - vyúčtování členských příspěvkových známek, CS a CR povolenek za rok 2021
➢ SÚS: - žádanky o výdej známek a povolenek na rok 2022
➢ SÚS: - dotazník k sumarizaci územních povolenek rok 2021

3. Organizační záležitosti
Jednatel informoval o prodaných členských příspěvcích a povolenkách za rok 2021.
Počet členů MO:
dospělí – 366
mládež – 11
děti –
64
CELKEM má naše MO - 441 členů.
(v roce 2020 byl stav 420 členů)
V roce 2021 bylo prodáno celkem 410 ks územních, celosvazových a celorepublikových
povolenek k lovu ryb. Z tohoto počtu krajské povolenky – 205 ks, CS a CR povolenky
též 205 ks (z tohoto nejvíce prodána povolenka mimopstruhová krajská dospělí – 149 ks,
povolenka mimopstruhová CS dospělí – 159 ks).
Upozornil na nutnost plnění přípravného období inventarizace, nabídl pomoc komisi při
zápisu evidence majetku do tabulky v PC.
Při obdržení podkladu k HV tyto přepošle příslušným funkcionářům výboru.
Stanovený termín pro MO: 12. 11. 2021 v 17,30 hod.; místo Lahovice – SÚS.
Účast: předseda, jednatel, hospodář a pokladník.
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Z důvodu možnosti zpracování dopisu členům MO jednatel požádal o návrh akcí a termínů
pro rok 2022.
Všeobecně byl přijat zámysl uspořádat: rybářské závody, akce Ve vodě nežijí jen vodníci –
návrh termínů – př. Hýbner.
Termíny brigád – návrh předloží hospodář.
Předběžně byl stanoven termín ČS na den 26. 2. 2022 od 14.00 hod. – místopředseda prověří,
zda na uvedený termín je volná Sokolovna (předpoklad občerstvení pro 60 osob).
Termíny a časy výdeje členských známek a povolenek upřesní místopředseda.
Konkrétní termíny budou projednány a schváleny na příští výborové schůzi.
4. Doklad hospodáře, stav financí
Hospodář informoval o stavu násad ryb:
Revír č. 411 005, podrevír - Slon
✓ dne 30. 9. – kapr K2 – 500 kg
Byly dokončeny práce spojené s opravou klubovny, potřebné zařízení a nábytek byl
nastěhován zpět.
Zabezpečení a údržba revírů probíhá bez nedostatků.
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. Předal jednateli kopie faktur potřebných pro doložení čerpání
dotace v roce 2021.
5. Informace referenta pro mládež
Uskutečnila se podle plánu první schůzka kroužku dne 4. 10. za účasti 13 dětí,
předpokládá se část až 16 dětí. Slavnostní schůzka kroužku bude dne 18. 10. od 15.30 hod. za
účasti zástupců MěÚř. Bělá pod Bezdězem.
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 pracuje pravidelně, v zámyslu je ukončení činnosti kroužku cca 15. 1.
2022.
✓ Informoval o činnosti inventarizační komise, která prostudovala Metodiku k provádění
inventarizace od SÚS, nyní se zabývá přípravou potřebných podkladových dokladů
k povedení inventarizace.
✓ Průběžně je prováděno zveřejňování příspěvků na web. stránkách MO, vyzval
k průběžnému zasílání podkladů pro zveřejnění.
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✓ Z důvodu zvýšení zabezpečení vstupních dveří do klubovny bude současný zámek
nahrazen kvalitní bezpečnostní vložkou s identifikační kartou. Jednání s prodejcem již
probíhá.
✓ Předseda DK předal správci klubovny zakoupenou skartovačku a jednateli zápis ke
stornu povolenky č. 131112100308.
7. Různé
Předseda:
✓ Poděkoval všem, kteří se podíleli na opravě klubovny a požádal o doplnění
klubovny o předměty s rybářskou tématikou, dále poděkoval jednateli za
kvalitní zpracování příspěvku na web. SÚS o zaplacení příspěvku MO do
fondu na nákup vodních ploch.
✓ Informoval o provedení podzimních akcí Ve vodě nežijí jen vodníci –
poděkoval zúčastněným za pomoc.
✓ Dále informoval o průběhu a závěrech semináře hospodářů organizovaného
SÚS. Zaměstnání splnilo stanovené cíle a mělo vysokou úroveň.
✓ Velmi podrobně a důkladně byly výborem rozebrány varianty nákupu
zahradního traktoru a přívěsného vozíku. Uvedená technika je nezbytně nutná
pro efektivní údržbu pozemků MO. Výbor jednomyslně schválil (DK MO
vyjádřila podporu) nákup: zahradního traktoru STIGA combi 1066 H a
přívěsného vozíku HANDY 20N KP08. Celková předpokládaná cena je cca
75 000 Kč.
✓ S předpokladem zavedení RIS (např. z důvodu vydávání povolenek) bude
nezbytně nutné v prostoru klubovny mít kvalitní a stálé internetové připojení.
Způsob připojení a předložení návrhů k řešení dostal za úkol webmaster.
✓ Výborem bylo jednomyslně schváleno neposkytovat v dalším období zápůjčky
materiálu z důvodů značných časových nároků při realizaci zápůjčky,
v některých případech byly prostředky vraceny lehce poškozené a neošetřené.
✓ 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.
Jednomyslně bylo schváleno přijetí nových členů MO - seznam uveden v příloze.
Termín příští výborové schůze: 15. 11. 2021 od 17,15 hod., místo klubovna MO.

Zapsal: Miroslav Neuman
jednatel MO

Přílohy: - pouze u originálu
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