ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM
konané dne 15. 9. 2021
Zápis číslo 4/2021
místo jednání: zázemí rybníku Slon
- přítomni: př. Hýbner, př. Neuman, př. Braslavec, př. Lopušan, př. Kouba,
př. Hofta, př. Volša
- omluven: př. Měšťan, př. Dvořák, př. Coufal,
- 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
➢ Nákup materiálu pro zabezpečení činnosti v rámci zázemí rybníku Slon – řešeno
průběžně (hospodář např. nechal opravit křovinořez a byl proveden nákup světel).
➢ Oprava podlahy v klubovně – finančně zabezpečuje a prakticky řeší MěÚř. Bělá
pod Bezdězem, položena nová podlaha, dále byl zjištěn havarijní stav stropu, nyní
probíhá jeho celková rekonstrukce, bude provedeno i zateplení – stav dokončení
nebyl přesně určen.
➢ Zrušení přístupu k účtu MO Jaroslava Tošovského – zjištěno, že toto musí na
pobočce Poštovní spořitelny provést společně předseda a jednatel, za přítomnosti
určitého zaměstnance spořitelny (není vždy přítomen) – je hledán vhodný termín.
➢ Předseda informoval o účasti na členské schůzi MO Mnichovo Hradiště.
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2. Projednání a rozdělení korespondence
Doručená pošta:
➢ SÚS: - důležité termíny (založeno u jednatele)
➢ SÚS: - pozvánka na seminář hospodářů (převzal hospodář)
➢ SÚS: - přístup do centrální evidence vyloučených členů (místopředseda, hospodář,
pokladník, předseda DK)
➢ SÚS: - informace – vznesení požadavku ČRS na kontinuální monitoring činnosti
MVE (založeno u jednatele)
➢ SÚS: - faktura č. 210253 na 650,- Kč, dětská reflexní vesta 5 ks (převzal pokladník)
➢ SÚS: - vyúčtování členských příspěvkových známek a povolenek za rok 2021
(založeno u jednatele)
➢ SÚS: - žádanky o výdej známek a povolenek na rok 2022 (založeno u jednatele)
➢ SÚS: - informace k sumarizaci úlovků za rok 2021 (předseda DK, př. Pařík,
pokladník)
➢ SÚS: - závazná pravidla pro zasedání atd. (zaslána informace členům výboru)
➢ SÚS: - informace spuštění rezervačního systému na HV (založeno u jednatele)
➢ SÚS: - Směrnice k inventarizaci majetku a závazků (pomůcka zaslána členům výboru)
➢ KÚř Středočeského kraje: - změny v zarybňování (převzal hospodář)
➢ ČEZ: - vyúčtování za elektřinu (převzal pokladník)
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Odeslaná pošta:
SÚS: - nahlášení delegáta na Konferenci SÚS a návrh kandidáta na Sněm ČRS
SÚS: - počet dosud prodaných CS povolenek 2021
SÚS: - usnesení ČS 2021
SÚS: - přihláška na seminář hospodářů
Městský soud Praha: - odeslání účetní závěrky
SÚS: - odeslána přihláška na dvě akce „Vodníci“
3. Organizační záležitosti

Byla ustanovena inventarizační komise k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků
MO v roce 2021.
Složení komise
předseda:
členové:

Jiří Hofta
Michael Šilinger
David Lopušan
Petr Volša

Komise využije ke své činnosti Směrnici k inventarizaci majetku a bude postupovat ve
smyslu platných nařízení.
Komise bude pracovat podle vlastního plánu, dodrží postup a všechny termíny
stanovené pro inventarizaci majetku!
Hospodářské vypořádání 2021
Stanovený termín pro MO: 12. 11. 2021 v 17,30 hod.; místo Lahovice – SÚS.
Byla upřesněna účast: předseda, jednatel, hospodář a pokladník.
Dále bude řešeno po obdržení dokumentace k HV od SÚS.
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Kompetence k podpisu dokumentu „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání
prvního rybářského lístku“ má př. Hýbner a př. Braslavec.
Na zabezpečení podzimních akcí pro děti – vodníci se budou zejména podílet:
př. Hýbner, př. Měšťan, př. Braslavec, př. Kouba, př. Ďuriančik, př. Lammel a pí. Pavlisová.
Bylo řešeno zabezpečení občerstvení a dárkové předměty pro děti.
4. Doklad hospodáře, stav financí
Hospodář informoval o stavu prováděné opravy klubovny (viz. bod kontrola zápisu),
vyzval dobrovolníky k pomoci při nastěhování vybavení místnosti, požádal o nastěhování
pouze potřebného nábytku a dokumentace.
Hospodáři byl jednomyslně schválen požadavek na nákup obilí ve formě krmení pro
ryby v celkové výši do 15 000,- Kč.
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.
5. Informace referenta pro mládež
Podrobné informace o termínech a činnosti kroužku budou s předstihem uvedeny na
web. stránkách organizace. Předpokládaný termín první schůzky kroužku je 4. 10. 2021.

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 ukončí svoji činnost cca 15. 1. 2022, vydáním povolenek zájemcům, dále
již pokračovat nebude.
✓ Končí licenci na antivir v PC, výbor jednomyslně odsouhlasil nákup nové licence na
další tři roky a pověřil předsedu DK nákupem a instalací v PC.
✓ Zdůraznil nutnost přejít na nové web. stránky MO, předpokládá se spolupráce
s webmasterem SÚS.
7. Různé
Předseda:
✓ Poděkoval př. Braslavcovi, př. Ďuriančikovi a pí. Pavlisové za vyklizení
klubovny.
✓ Příští rok je volební, vyzval členy výboru a DK k zamyšlení zda budou ve
volbách kandidovat, upozornil na nutnost doplnění členů DK, případně
k získání dalších zájemců, kteří mohu být přínosem pro činnost výboru.
3

✓ Do příští výborové schůze zpracuje konkrétní návrh ocenění za určité činnosti
ve prospěch MO.
✓ Předseda převzal od p. Jakuba Tošovského: mikinu RS a rybářské holínky a
místopředseda převzal od p. Jaroslava Tošovského klíče od klubovny, zázemí
rybníku Slon a nástěnek.
✓ Provede dohovor s konkrétní firmou (u rybníku Slon) za účelem opravy
pravého břehu rybníku Slon. Firma doporučí nejvhodnější způsob opravy a
navrhne cenovou kalkulaci. Toto bude výbor posuzovat na příští výborové
schůzi.
✓ Zpracováním územních povolenek za rok 2021 formou pořizování záznamů do
nového programu e-sumář byl pověřen př. Pařík.
✓ Z důvodu zabezpečení sekání trávy na pozemcích MO a v „zelené zóně“ vznesl
hospodář návrh na zakoupení traktůrku pro sekání trávy a dále pro zabezpečení
činnosti u rybníku Slon dvou kusů stanů, výbor oba návrhy jednomyslně
schválil s tím, že hospodář na příští výborové schůzi po provedeném průzkumu
trhu předloží výboru k případnému výběru několik variant možného nákupu.
✓ Plánované termíny pro výdej povolenek na rok 2022 budou končit měsícem
duben 2022.
✓ V případě vyhlášení dotací na spolkovou činnost pro rok 2022 jednatel
zpracuje ve stanoveném termínu žádost MO o tuto formu dotace.
✓ Výdej povolenek na rok 2022 bude probíhat v plánovaných termínech
v klubovně MO za využití výpočetní techniky. Na výdeji se bude podílet: př.
Neuman, př Měšťan a př. Lopušan.
✓ V dopise členům MO bude zdůrazněna nutnost při výdeji povolenek
odpracované brigády doložit planým a příslušně potvrzeným brigádnickým
průkazem konkrétního člena.
✓ V souladu s usnesením členské schůze 2021 odešle pokladník v spolupráci
s jednatelem příspěvek na nákup vodních ploch k SÚS (v termínu do příští
VS).
✓ Část z normy zarybnění bělského potoka roku 2022 bude realizována z důvodu
dostupnosti násady ryb v podzimních měsících roku 2021.

Jednatel
✓ Požádal pokladníka o zabezpečení kopie faktur potřebných pro doložení
čerpání dotace (termín – do 15. listopadu 2021).
✓ Upozornil na nutnost dodržování termínů zdravotních prohlídek členů RS.
✓ Převzal neprodané známky a povolenky za rok 2021 od př. Hýbnera.
✓ Zahájí převod vydaných povolenek roku 2021 do programu v PC.
✓ Požádal předsedu DK o vyjádření k poškozenému kuponu (nepoužitý) krajské
povolenky.
✓ Jednatel byl pověřen zpracováním a odesláním požadavku na známky a
povolenky pro rok 2022.
✓ Odvoz vyřazené (zrušené) lednice a dalšího mat. do sběrného dvoru zabezpečí
př. Lammel a př. Volša.
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Jednomyslně bylo schváleno přijetí nových členů MO - seznam uveden v příloze.
Termín příští výborové schůze: 6. 10. 2021 od 17,00 hod., místo zázemí rybníku Slon.

Zapsal: Miroslav Neuman
jednatel MO

Přílohy: - pouze u originálu
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