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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 16. 5. 2022 

 

 

Zápis číslo 6/2022 

místo jednání: klubovna MO 

 

 

 

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

 

- omluven: př. Měšťan, př. Hofta 

 

 

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

 

 

Průběh schůze řídil předseda MO.  

Program byl schválen bez připomínek.  

 

 

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 

 

 

➢ Výbor jednomyslně schválil nákup mikrovlnné trouby pro potřeby využití v 

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

➢ Brigády – zabezpečeny v plánovaných termínech. 

 

2.  Projednání a rozdělení korespondence 

 

Doručená pošta: 

➢ SÚS: - výsledky sumarizace úlovků za rok 2021 revír 411 005 (převzal hospodář)  

➢ SÚS: - evidence hospodaření revír 411 005 a 413 001 (převzal hospodář) 

➢ WC Servis s.r.o.: - potvrzení pronájmu 2 ks mobilních toalet (od 20. 5. do 6. 6. 2022 

cena 4 800 Kč bez DPH (založeno u jednatele)  

➢ Český statistický úřad: - záznam o využívání údajů z registru osob (založeno u 

jednatele)  

➢ MO Mnichovo Hradiště: - faktura č. 2202, pstruh – 2 500 ks (délka – 9 cm), 22 500 

Kč (založeno u jednatele)  

➢ SÚS: - předání evidence o hospodaření orgánu státní správy za rok 2021 (založeno u 
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jednatele) 

 

 

Odeslaná pošta: 

➢ SÚS: - omezení lovu ryb - závody 

➢ WC Servis s.r.o.: - žádost o 2 ks WC 

➢ Městský soud Praha: - odeslání účetní závěrky  

 

3.  Organizační záležitosti 

 

 

Příprava rybářských závodů 

 

Místní RZ dne 28. 5. 2022 – zodpovědnost za organizační zabezpečení: místopředseda a DK. 

Dětské RZ dne 4. 6. 2022 – zodpovědnost za organizační zabezpečení: př. Hýbner. 

 

Dosud splněno: 

Jednatel zpracoval pro oba závody příslušnou dokumentaci – tuto předal předsedovi DK ke 

zpracování plakátů, plakáty byly zpracovány – celkem splněno.  

Předseda DK: zveřejní informace o závodech na web. MO, připraví diplomy a prezentaci před 

závody – plněno průběžně. 

Na termín od 20. 5. do 6. 6. 2022 objedná jednatel 2 ks WC - splněno. 

Jednatel průběžně odešle SÚS informaci o uzavírkách revíru - splněno. 

 

 Zabezpečení závodů 

✓ Rozhodčí služba – př. Braslavec. 

✓ Občerstvení v průběhu závodů – paní Pavlisová  

✓ Označení cca 40 míst pro místní závody – př. Braslavec, příprava pro losování 

paní Pavlisová. 

✓ Upřesněny počty nakupovaného občerstvení a schválen ceník. 

Předpoklad zakoupení cen v celkové hodnotě do 10 000 Kč – místní závody. 

Předpoklad zakoupení cen v celkové hodnotě do 30 000 Kč – dětské závody. 

 

Příprava zázemí na závody bude probíhat: 

- místní od 04.00 hod. dne 28. 5. 

- dětské od 04.00 hod. dne 4. 6. 

 

 

4.  Doklad hospodáře 

 

Hospodář informoval o provádění prací údržby na revírech. Provedena výsadba 

stromů. Sekání trávy za využití zahradního traktůrku bez závad. Revír bude připraven na 

provedení závodů. 

 

5.  Informace referenta pro mládež 

 

Dětský rybářský kroužek absolvovalo 17 dětí, závěrečné zkoušky složilo všech 17 dětí. 

Projevil se zájem dětí a zjištěny dobré znalosti. Pro děti byly zabezpečeny rybářské lístky 

hromadně. Povolenky a RL budou dětem předány v průběhu dětských rybářských závodů dne 

4. června 2022. 
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6.  Informace DK 

 

✓ Nebyly zjištěny přestupky členů naší MO. 

✓ DK se zapojí do příprav a organizačního zabezpečení plánovaných rybářských závodů. 

 

7.  Různé 

 

 

 Je nutné zlepšit přístup členů RS k průběžnému vysypávání košů s odpadky.   

Jednatel informoval o stavu průběhu přípravy RIS. 

Dále seznámil s počty prodaných povolenek a zaplaceném členství ve výdejních 

termínech, po obdržení údajů od př. Hýbnera bude tyto dopisovat do programu Ryby 

15. 

 

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

 

Termín příští výborové schůze: výbor se sejde operativně v měsíci červenci. Termín jednání 

v měsíci září bude upřesněn. 

 

 Zapsal: Miroslav Neuman  

                jednatel MO 

Přílohy: - pouze u originálu 


