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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 21. 2. 2022 

 

 

Zápis číslo 2/2022 

místo jednání: klubovna MO 

 

 

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

- omluven: př. Hýbner, př. Hofta, př. Coufal, př. Dvořák  

 

- 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 DK 

6. Různé 

 

 

1.  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 – v řešení.  

✓ Vyznamenání pro členy MO: 

Čestný odznak ČRS III. stupně – bronzový pro: Marka BRASLAVCE, 

Ladislava MĚŠŤANA, Jiřího ĎURIANČIKA a Michaela ŠILINGERA. 

Čestný odznak ČRS II. stupně – stříbrný pro: Karla LAMMELA. 

Jednatel odešle návrhy na výše jmenované ke schválení SÚS - splněno. 

✓ Nákup zahradního traktoru – splněno. 
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2.  Projednání a rozdělení korespondence 

 

Doručená pošta: 

➢ SÚS: - vzor předávacího protokolu funkcí (zaslána informace členům výboru)  

➢ SÚS: - aktualizace a doplnění metodiky k předávání zadržených povolenek RS 

(zaslána informace členům výboru)  

➢ SÚS: - dotace SÚS - vícezarybnění pro sdružené MO (zaslána informace členům 

výboru)  

➢ SÚS: - připomínky k novému jednacímu řádu ČRS (zaslána informace členům 

výboru)  

➢ SÚS: - informace - stanovisko MZe - kontrola RS při lovu z ryb. loďky (zaslána 

informace členům výboru)  

➢ SÚS: - informace - vyplácení cestovného v roce 2022 (zaslána informace členům 

výboru)  

➢ SÚS: - potvrzení o obdržení povolenek roku 2021 (zasláno př. Šilinger  a Pařík)  

➢ SÚS: - kurz hospodářů 2022 (odesláno hospodáři)  

➢ ČRo: - oznamovací povinnosti poplatníka (založeno u jednatele)  

➢ ČRo: - potvrzení o přihlášení poplatníka MO Bělá pod Bezdězem + faktura (založeno 

u jednatele, fa. pokladník)  

➢ P. Řípa: - protokol a faktura z kontroly hasících přístrojů (založeno u jednatele, fa. 

pokladník)  

➢ P. Čermák: - protokoly a faktura za revize ESZ (založeno u jednatele, fa. pokladník) 

➢ MO Mnichovo Hradiště: - pozvánka na ČS dne 19. 3. (účast př. Šilinger) 

 

 

Odeslaná pošta: 

➢ MěÚř Bělá pod Bezdězem: - žádost o dotaci na rok 2022 

➢ SÚS: - program ČS 

➢ SÚS: - návrhy na vyznamenání členů MO 

➢ Pozvánky na naší ČS – SÚS, MÚř. Bělá pod Bezdězem, MO Bakov nad Jizerou, 

Mnichovo Hradiště a Mladá Boleslav 

➢ ČRo: - přihláška poplatníka 

 

3.  Organizační záležitosti 

 

Příprava ČS MO v roce 2022 

 

Potvrzeno navrhované složení komisí: 

složení mandátové a návrhové komise takto: 

předseda – př. Měšťan, členové – př. Kouba, př. Lammel  

složení volební komise takto: 

předseda – př. Kabátník, členové – př. Hofta, př. Volša 

  

Zabezpečení prezentace na ČS: př. Měšťan, př. Kouba. 

 

Změny poplatků ani věkové hranice osvobození od brigádnické činnosti výbor 

navrhovat nebude. 

 

Pozvánky pro hosty byly odeslány (SÚS, starosta Bělé pod Bezdězem; MO – Mladá 

Boleslav, Mnichovo Hradiště a Bakov nad Jizerou). 

https://email.seznam.cz/#S%C3%9AS/18425
https://email.seznam.cz/#S%C3%9AS/18423
https://email.seznam.cz/#S%C3%9AS/18421
https://email.seznam.cz/#S%C3%9AS/18419
https://email.seznam.cz/#S%C3%9AS/18270
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Další organizační zabezpečení schůze: 
 

➢ Př. Neuman zpracuje prezenční listiny – splněno. 

➢ Zapisovatelem na schůzi byl určen př. Neuman 

➢ Př. Měšťan zabezpečí oznámení o ČS na nástěnce MO 

➢ Gratulace jubilantům - př. Hýbner zajistí poukazy v celkové hodnotě do cca 11 500 Kč 

➢ Promítací technika – př. Hýbner, ozvučení – př. Měšťan, promítací plátno – př. Šilinger 

➢ Dále bylo řešeno občerstvení pro cca. 60 osob – zabezpečí př. Měšťan 

➢ Návrh programu a usnesení na ČS dne 26. 2. 2022 - splněno. 

➢ Tisk dokumentů na ČS (program a usnesení) zabezpečí př. Šilinger.  

 

Jednatel vyzval vystupující členy výboru k zodpovědnému splnění úkolů v průběhu 

ČS. 

Výbor se sejde v Sokolovně v den konání ČS ve 12,00 hod. 

 

4.  Doklad hospodáře, stav financí 

 

Hospodář informoval o provádění prací zimního režimu na revírech. Upřesnil rozsah svého 

vystoupení na ČS. 

 

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 DK 

 

Předseda dozorčí komise informoval o: 

 

✓ Nebyly zjištěny přestupky členů naší MO. 

✓ Připravuje podklady komise pro zprávu na členské schůzi 2022 a mat. zabezpečení 

schůze. 

✓ Promítl návrh prezentace na ČS. 

 

6.  Různé 
 

 

✓ Na základě doporučení VÚS SÚS pro rok 2022 schválil jednomyslně výbor 

MO peněžní náhradu 6,- Kč za 1 km jízdy při použití silničního motorového 

dvoustopého vozidla. 

✓ Školení vedoucích brigád k BOZP se uskuteční dne 10. 3. 2022 od 16,00 hod. 

v klubovně MO.  

 

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

 

Termín příští výborové schůze: 10. 3. 2022 od 16,00 hod., místo klubovna MO. 

 

 Zapsal: Miroslav Neuman  

                jednatel MO 

Přílohy: - pouze u originálu 


