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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 10. 3. 2022 

 

 

Zápis číslo 4/2022 

místo jednání: klubovna MO 

 

 

 

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

- omluven: př. Lopušan, př. Hofta 

 

 

- za DK přítomni: př. Šilinger, př. Ďuriančik, př. Lammel 

 

Před zahájením jednání výborové schůze bylo provedeno školení vedoucích 

jednotlivých pracovních skupin pro plnění brigád. Školení bylo provedeno osobou odborně 

způsobilou k prevenci rizik – zaměstnancem firmy: Požární ochrana – bezpečnost práce; 

Kotyza Jiří, IČO: 489 45 081, Václavkova 1116/IIA, 293 01 Mladá Boleslav. O školení byl 

uvedeným zaměstnancem proveden zápis a zpracována prezenční listina. 

 

 

Průběh schůze řídil předseda MO.  

Program byl schválen bez připomínek.  

Jednání proběhlo za dodržení platných hygienických opatření stanovených pro toto 

období. 

 

Program:     1.Volba funkcionářů nového výboru 

  2. Kontrola zápisu  

3. Projednání a rozdělení korespondence 

4. Organizační záležitosti  

  5. Doklad hospodáře  

6. Informace referenta pro mládež 

7. Informace DK 

8. Různé 

 

 

1.  Volba funkcionářů nového výboru 

 

Na členské schůzi dne 26. 2. 2022 byl v přímé volbě zvolen předseda MO př. Dušan Hýbner. 

 

Předseda MO seznámil výbor s návrhem obsazení jednotlivých funkcí. 

 

Jednomyslným hlasováním bylo odsouhlaseno, že volby proběhnou veřejně zdvižením 

ruky. 

 

K navrženým kandidátům neměl nikdo připomínky nebo jiné návrhy. 

O každém kandidátu bylo hlasováno samostatně. 

 

Jednomyslným hlasováním bylo rozhodnuto o obsazení funkcí ve výboru MO Bělá pod 
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Bezdězem ve volebním období 2022 – 2026 takto: 

 

předseda:  Dušan HÝBNER  (zvolen na ČS 2022) 

místopředseda: Ladislav MĚŠŤAN  

jednatel:  Miroslav NEUMAN 

rybářský hospodář: Marek BRSLAVEC  

zástupce hospodáře:  Dušan HÝBNER  

pokladník:  David LOPUŠAN 

referent čistoty vod: Petr VOLŠA 

referent pro mládež: Dušan HÝBNER 

člen výboru:  Jaroslav KOUBA 

člen výboru:  Jiří HOFTA 

 

Dále byla stanovena konkrétní odpovědnost za tyto oblasti a činnosti: 
 

Správce klubovny   Jiří ĎURIANČIK 

Vedoucí RS   Dušan HÝBNER  

Výdej povolenek   Miroslav NEUMAN, Ladislav MĚŠŤAN, David LOPUŠAN 

Obměna obsahu nástěnek Ladislav MĚŠŤAN 

Výpočetní technika  Michael ŠILINGER 

Nástěnky klubovna  Michael ŠILINGER 

 

2.  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, probíhá 

jednání s Odborem výstavby a životního prostředí města. Podle výsledku bude 

pokračovat další jednání s firmou.  

➢ Výbor jednomyslně schválil nákup mikrovlnné trouby pro potřeby využití v 

zázemí rybníku Slon. Realizací nákupu byl pověřen hospodář – trvá.  

➢ Příprava a provedení ČS - splněno. Předseda poděkoval za přípravu a průběh 

schůze. Všeobecně byla vyhodnocena malá účast členů na schůzi (přítomno 39 

členů). 

 

 

3.  Projednání a rozdělení korespondence 

 

Doručená pošta: 

➢ SÚS: - podávání žádosti o dotace z dotačního titulu DT17 (založeno u jednatele)  

➢ SÚS: - pořízení vybavení z Operačního programu rybářství (založeno u jednatele) 

➢ SÚS: - zálohová faktura za povolenky č. fa. 310053 na 440 484 Kč (převzal 

pokladník) 

➢ SÚS: - informace k provedení voleb v MO (zaslána informace členům výboru)  

➢ SÚS: - faktura číslo 220010 na 5 321 Kč, krmná směs (převzal pokladník) 

➢ SÚS: - termín opravných zkoušek RS (založeno u jednatele) 
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Odeslaná pošta: 

➢ SÚS: - usnesení ČS 2022 

 

4.  Organizační záležitosti 

 

 

✓ Školení a zkoušky nových žadatelů o vydání prvního rybářského lístku se 

uskuteční v klubovně ČRS MO Bělá pod Bezdězem, U Střelnice čp. 317,  

294 21 Bělá pod Bezdězem.  

Plánované termíny: 15. 4. a 15. 6. 2022. 

Zahájení – vždy od 17.00 hod. 

 Jednatel zašle informaci o termínech školení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.   

 

Bylo řešeno organizační zabezpečení brigád v plánovaných termínech. 

K termínům brigád byli určeni jejich vedoucí takto: 

 

termín brigády  vedoucí 

✓ 2. a 3. 4.   př. Braslavec a př. Kouba  

✓ 9. a 10. 4.   př. Volša a př. Ďuriančik  

✓ 16. a 17. 4.   př. Volšapř, př. Měšťan a př. Lammel  

✓ 23. a 24. 4.   př. Šilinger a př. Měšťan 

 

 

5.  Doklad hospodáře 

 

Hospodář informoval o provádění prací údržby na revírech.  

Provedené násady ryb: 
 

✓ Slon – kapr, dne 3. 3., celková váha 370 kg 

✓ Slon – kapr, dne 3. 3., celková váha 285 kg 

 

6.  Informace referenta pro mládež 

 

Dětský rybářský kroužek byl zahájen v plánovaných termínech na počátku roku a 

probíhá za účasti 22 dětí. Po zlepšení počasí se plánuje výuka na rybníku Slon. V květnu děti 

složí zkoušky a zájemci si zakoupí povolenku. 

 

7.  Informace DK 

 

Na prvním zasedání dozorčí komice byl zvolen jejím předsedou př. Michael Šilinger. 

 

✓ Nebyly zjištěny přestupky členů naší MO. 

 

8.  Různé 
 

 

✓ Přistavení kontejneru pro zabezpečení průběhu brigád domluví př. Hýbner. 

✓ Do klubovny bude umístěno akvárium cca 100 l pro názornou výuku dětí 

v DRK – realizuje hospodář.  

✓ Sekání trávy probíhá na pozemcích u rybníku Slon, z důvodu zamezení 
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zbytečných přejezdů bude zahradní traktor parkovat v objektu u rybníka. 

Hospodář provede opatření proti případné krádeži. 

✓ Mezi objety v zázemí rybníku dojde k dalšímu propojení přívodu el. proudu, 

zabezpečí hospodář.  

✓ Příslušníci RS si zkontrolují platnost zdravotní prohlídky.  

 

 

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

 

Termín příští výborové schůze: 21. 4. 2022 od 16,30 hod., místo klubovna MO. 

 

 

 

 Zapsal: Miroslav Neuman  

                jednatel MO 

Přílohy: - pouze u originálu 


