
1 

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

konané dne 21. 4. 2022 

 

 

Zápis číslo 5/2022 

místo jednání: klubovna MO 

 

 

 

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

př. Hofta 

- omluven: př. Lopušan,  

 

 

- 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  

5. Informace referenta pro mládež 

6. Informace DK 

7. 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 – trvá.  

➢ Jednatel zašle informaci o termínech školení ke Krajskému úřadu Středočeského 

kraje – splněno.   

➢ Brigády – zabezpečeny v plánovaných termínech. 

➢ Přistavení kontejneru pro zabezpečení průběhu brigád domluví př. Hýbner - 

splněno. 

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

v DRK, realizuje hospodář - trvá.  

➢ Sekání trávy probíhá na pozemcích u rybníku Slon, z důvodu zamezení 

zbytečných přejezdů bude zahradní traktor parkovat v objektu u rybníka. 
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Hospodář provede opatření proti případné krádeži - splněno. 

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

zabezpečí hospodář - splněno.  

 

2.  Projednání a rozdělení korespondence 

 

Doručená pošta: 

➢ SÚS: - podávání žádosti o dotace pro rok 2022 DP 17 (K 2022) (založeno u jednatele) 

➢ SÚS: - faktura číslo 220035 na 8 681 Kč, candát roček, celkem 2 000 ks (převzal 

pokladník)  

➢ SÚS: - faktura číslo 220024 na 17 595 Kč, štika tržní, celkem 85 kg (převzal 

pokladník) 

➢ SÚS: - informace k zamezení šíření onemocnění račího moru (zaslána informace 

členům výboru) 

➢ SÚS: - faktura číslo 220081 na 7 589 Kč, krmivo KP2, celkem 600 kg (převzal 

pokladník) 

➢ Bezpečnost práce, f. Kotyza: - faktura číslo 220100146 na 3 969 Kč, školení (převzal 

pokladník) 

➢ MO Mnichovo Hradiště: - pozvánka na rybářské závody, dne 7. 5. 2022, RMV Veselá 

(uveřejněno na web. naší MO) 

➢ MěÚř Bělá pod Bezdězem: - smlouva k dotaci na rok 2022 (založeno u jednatele) 

➢ Rybářství Doksy: - faktura číslo 12200028 na 95 680 Kč, kapr I., celkem 1 600 kg 

(převzal pokladník) 

 

 

Odeslaná pošta: 

➢ SÚS: - karta organizace 

➢ FÚ Mladá Boleslav: - vyúčtování daně rok 2021 

➢ KÚ: - informace o termínech školení nových členů 

➢ SÚS: - nahlášení delegátů a kandidátů 

 

3.  Organizační záležitosti 

 

Školení k BOZP bylo firmou Kotyza provedeno dne 10. 3. 2022, účast: př. Hýbner,  

př. Měšťan, př. Neuman, př. Braslavec, př. Volša, př. Kouba, př. Lopušan, 

př. Ďuriančik, př. Lammel, př. Šilinger. 

Doklad o školení a vyplněné testy jsou založeny v dokumentaci MO. 

 

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. 

 

Byl upřesněn časový průběh závodů a funkcionáři závodů. 

Jednatel zpracuje pro oba závody příslušnou dokumentaci – tuto odešle předsedovi DK ke 

zpracování plakátů.  

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

závody. 

✓ Rozhodčí služba – př. Braslavec. 

✓ Občerstvení v průběhu závodů – paní Pavlisová  
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✓ Označení cca 40 míst pro místní závody – př. Braslavec, příprava pro losování 

paní Pavlisová. 

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

✓ Jednatel průběžně odešle SÚS informaci o uzavírkách revíru. 

✓ 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. 

 

4.  Doklad hospodáře 

 

Hospodář informoval o provádění prací údržby na revírech. Nedostatky zjištěny 

nebyly. Revír bude připraven na provedení závodů. 

 

5.  Informace referenta pro mládež 

 

Dětský rybářský kroužek probíhá v plánovaných termínech za účasti 22 dětí. Po zlepšení 

počasí se plánuje výuka na rybníku Slon. V květnu děti složí zkoušky a zájemci si zakoupí 

povolenku. 

 

6.  Informace DK 

 

✓ Nebyly zjištěny přestupky členů naší MO. 

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

 

7.  Různé 
 

Místopředseda informoval o ukončení prodeje povolenek v plánovaných termínech 

v klubovně. 

Dále vyhodnotil malou účast našich členů na plnění úkolů brigád. Velice kladně ocenil rozsah 

prací, které provedl př. Ďuriančik, výbor následně jednomyslně schválil ocenění rozsahu 

provedených prací jmenovaným.  

 

Změna způsobu hospodaření (viz. usnesení ČS 2022) a změny soupisu revírů na rok 2023 

nejsou. 

 

Jednatel informoval o stavu průběhu přípravy RIS. Budou definovány a přiděleny role 

pro uživatele (člen, předseda, jednatel, hospodář….). Upozornil na vlastní přípravu 

funkcionářů s ohledem na vkládání dat do systému.  

 

Členem naší organizace je př. Vojta Marek mistr ČR v mušce juniorů pro rok 2021. 

Výbor jednomyslně tomuto mladému a nadějnému sportovci schválil pro rok 2022 

jednorázovou finanční podporu ve výši 20 000 Kč.  

 

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

 

Termín příští výborové schůze: 16. 5. 2022 od 16,30 hod., místo klubovna MO. 

 

 Zapsal: Miroslav Neuman  

                jednatel MO 

Přílohy: - pouze u originálu 


