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 ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 15. 11. 2021 

 

 

Zápis číslo 6/2021 

místo jednání: klubovna MO 

 

 

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

 př. Hofta, př. Volša, př. Coufal 

- omluven: př. Šilinger, př. Dvořák,  

 

- neomluven:  

 

- za DK přítomni: 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. Různé 

 

 

 

1.  Kontrola zápisu 

 

 

➢ Předseda provede dohovor s konkrétní firmou (u rybníku Slon) za účelem opravy 

pravého břehu rybníku Slon – splněno 6. 10., čeká se na cenovou kalkulaci od 

firmy.  

➢ Zakoupení traktůrku pro sekání trávy a přívěsného vozíku, vzhledem k nedostatku 

na trhu bude traktůrek dodán v dubnu 2022, přívěsný vozík byl zakoupený, bude 

zaveden řádně do majetkové evidence MO, př. Hýbner ve spolupráci s př. 

Coufalem zabezpečí přihlášení do evidence vozidel.  

➢ 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 - řešeno. 
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2.  Projednání a rozdělení korespondence 

 

Doručená pošta: 

➢ SÚS: - hospodářské vypořádání roku 2021 (zasláno hospodář, pokladník)  

➢ SÚS: - informace – povinnost evidovat vodní díla v katastru nemovitostí (založeno u 

jednatele)  

➢ SÚS: - dokumenty schválené územní konferencí SÚS (zaslána informace členům 

výboru) 

➢ SÚS: - nabídka triček (založeno u jednatele)  

➢ SÚS: - zřízení datových schránek (založeno u jednatele) 

➢ Rybářství Chlumec: - faktura č. 4032100099 na 29 900 Kč, kapr – 500 kg (převzal 

pokladník)  

➢ Borozidis: - faktura č. 210100494 na 41 860 Kč, štika – 70 kg, candát – 62 kg (převzal 

pokladník)  

➢ SÚS: - faktura č. 210456 na 1 990 Kč, candát – 650 ks (převzal pokladník)  

➢ SÚS: - faktura č. 210438 na 11 916 Kč, lín – 120 kg (převzal pokladník)  

➢ SÚS: - výkaz o činnosti MO za rok 2021 (založeno u jednatele)  

➢ SÚS: - tisk na nový úlovkový lístek, program Novotný (založeno u jednatele, info. 

předseda DK)  

 

Odeslaná pošta: 

➢ SÚS: - dokumenty k hospodářskému vypořádání roku 2021 

 

 

3.  Organizační záležitosti 

 

Dopis členům  

 

 Příprava probíhá podle plánu, bez časového skluzu. V průběhu jednání byly upřesněny 

termíny plánovaných závodů v roce 2022. 

 Jednatel zapracuje úpravy do dopisu a odešle čistopis dopisu a soubor adres členů MO 

předsedovi DK. 

Tisk adres na poštovní obálky, kompletaci do obálek a odeslání dopisu zabezpečí 

předseda DK a dobrovolníci výboru MO. 

 

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

 

Hospodářské vypořádání za rok 2021 – úkoly stanovené SÚS byly splněny, požadované 

dokumenty zpracovány a předány. 

 

V případě vyhlášení dotace na spolkovou činnost z rozpočtu města Bělá pod Bezdězem, 

zpracuje žádost o čerpání v roce 2022 jednatel. 

 

Jednomyslně byl schválen návrh daru v podobě ryb nejvýznamnějším sponzorům místní 

organizace v celkové hodnotě ryb do 7 000 Kč.  

 

Jednatel informoval o průběhu Konference SÚS a schválených dokumentech – dokumenty 

byly zaslány všem členům výboru MO. 
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4.  Doklad hospodáře, stav financí 

 

Hospodář informoval o stavu násad ryb: 

Revír č. 411 005, podrevír - Slon 

✓ dne 14. 10. – candát Ca1 – 650 ks  

✓ dne 27. 10. – lín L2 – 120 kg 

✓ dne 31. 10. – štika – 70 kg, candát – 62 kg 

 

Průběžně probíhá zakrmování. 

Zabezpečení a údržba revírů probíhá bez nedostatků.  

Požádal dobrovolníky o pomoc při zazimování revíru – sraz dne 21. 11. v 08,00 hod rybník 

Slon. 

 

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 

 

V předchozím období kroužek pracoval velmi dobře. Dne 15. 11. 2021 musela být 

schůzka zrušena z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, další činnost podle vývoje 

epidemie. 

 

6.  Různé 
 

 

✓ Pro potřeby činnosti v klubovně byly zakoupeny další židle, v plánu je ještě 

pořízení stolu.  

✓ Přesun dřeva a pražců na základě žádosti firmy vodovody a kanalizace je 

v plánu provést za pomoci techniky a zaměstnanců sběrného dvoru města Bělá 

pod Bezdězem. 

✓ Probíhá převod vydaných povolenek do programu v PC. 

✓ Na základě nabídky SÚS byla sestavena objednávka na trička pro členy 

rybářské stráže a funkcionáře MO.  

✓ Byla zdůrazněna nutnost zlepšení účasti členů na jednání výboru MO. 

✓ Ve skladu MO je nutné zkontrolovat část písemností a nepotřebné skartovat. 

 

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

 

Termín příští výborové schůze: 1. 12. 2021 od 17,00 hod., místo klubovna MO. 

 

 

 Zapsal: Miroslav Neuman  

                jednatel MO 

 

 

 

Přílohy: - pouze u originálu 


