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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 

konané dne 1.3.2022 od 18:00 hod. 
 
Přítomni:   Kilián Ladislav – předseda, Masaryk Tomáš – místopředseda, Dvořák Jan - 

jednatel, Hýbner Dušan – hospodář, Kuboušek Pavel – zástupce hospodáře, 
Dvořák Jaroslav – člen výboru, Vyhlas Martin – člen výboru, Frélich Karel – člen 
výboru, Podstatný Luděk – člen výboru, Venclák Karel – člen výboru, Cuc 
Vojtěch – člen výboru, Tomec Jan – předseda DK, Zeman Jan – člen DK, 
Kirschsehläger Jiří – člen MO, Folprecht Josef – člen MO, Králová Jana – účetní 

Omluveni:  Livorová Milena – člen výboru  
 
 

Průběh schůze a přijaté usnesení 
 
1. Výborovou schůzi zahájil a řídil předseda Ladislav Kilián a vyslovil požadavek k činnosti na 
jednotlivých úsecích MO: 
 

a) jednatel 
- seznámil přítomné s počátečním a konečným zůstatkem na účtu MO za období od 
1.1.2022 do 31.1.2022 a za období od 1.2.2022 do 28.2.2022 - vzato na vědomí, 
- informuje o zaslání dotazníku Radě ČRS k IS RIS, 
- informuje o dodatku soupisu revírů na roky 2022-2023 – předáno výdejci povolenek, 
- informuje o metodickém pokynu pro MO ČRS k hostování člena z jiné MO – předáno 
výdejci povolenek, 
- informuje k závazným pravidlům pro zasedání orgánů spolku v souvislosti 
s epidemiologickou situací, 
- informuje o zkouškách nových členů RS – neměli jsme kandidáta, 
- informuje o kurzu hospodářů – neměli jsme kandidáta, 
- informuje o metodickém pokynu pro MO ČRS k zasílání zadržených povolenek příkazci 
ze dne 13.1.2022, tak i o jeho aktualizaci a doplnění ze dne 31.1.2022 – předáno 
předsedovi DK, 
- MO Bakov byla MO Bělá pod Bezdězem pozvána na VČS – zaslána omluva, 
- MO Bakov byla MO Mn. Hradiště pozvána na VČS 19.3.2022 – zúčastní se jednatel 
a místopředseda,  
- informace k vyplácení cestovného pro rok 2022 – navrhuje stanovení paušální částky za 
jeden ujetý kilometr ve výši 5,-Kč, 
- informuje o stanovisku Min. zemědělství ke kontrole RS při lovu z rybářské loďky, 
- informuje o zaslaných připomínkách k novému jednacímu řádu zaslaných SÚS Radě 
ČRS, 
- v rámci dotace SÚS – vícezarybnění byla MO Bakov přiznáno vysazení 430 kg kaprem, 
- informuje o ukončení činnosti výrobce el. agregátů Radomíra Bednáře, 
- informuje o možnosti pořízení vybavení z operačního programu pro výrobní MO, 
- podávání žádostí o dotace pro rok 2022 z dotačního titulu DT17 (K2022) bude opět 
prostřednictvím portálu Farmáře,  
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- informuje o stanovení termínu VČS na 27.3.2022 od 10:00 hod. v Bakově nad Jizerou, 
Komenského nám., restauraci Beseda, jednatel zašle pozvánky hostům (MO Ml. Boleslav, 
Bělá p. B., Mn. Hradiště a zástupci města Bakov n. J.), 
 

 předkládá návrh programu VČS 

 předkládá nominaci členů volební mandátové a návrhové komise (předseda př. 
Masaryk, členové př. Jar. Dvořák a př. Vyhlas) 

 předkládá nominaci členů volební komise (předseda př. Kirschsehläger, 
členové př. Folprecht a př. Venclák) 

 předkládá nominaci členů výboru MO (př. Kilián, př. Dvořák Jan, př. Frélich, př. 
Masaryk, př. Vyhlas, př. Kuboušek, př. Cuc, př. Dvořák Jaroslav, př. Folprecht, 
př. Venclák, př. Podstatný, př. Kirschsehläger) 

 předkládá nominaci členů DK (př. Tomec, př. Zeman, př. Hájek) 
 
- požaduje předat zálohu ve výši 10.000,-Kč na úhradu poštovného za pozvánky na VČS 
členům MO a za úhradu poukázek jubilantům,  
- informuje o vzoru předávacího protokolu funkcí v souvislosti s volebními členskými 
schůzemi, 
- požaduje od kompetentních členů výboru a DK vypracování zpráv na VČS dle 
navrženého programu, 
- navrhuje odměnu pro př. Masaryka za zpracování a odeslání sumarizace povolenek za 
r. 2021 ve výši 2.000,-Kč, 
 
b) př. Masaryk 
- zajišťuje prostory pro VČS a výrobu pozvánek pro členy, 
 
c) př. Tomec 
- požaduje doobjednat 30ks povolenek pro RMV – zajistí jednatel, 
 
d) př. Hýbner 
- do RMV Podzemanova bylo vysazeno 500kg kapra 
 
e) účetní 
- předkládá ke schválení zpracovanou směrnici č. 1/2022 k provádění inventarizace 
majetku a závazků, 
 
f) př. Cuc 
- opět nefunguje vkladová karta k účtu MO – prověří jednatel, 
 
g) př. Frelich 
- předkládá smlouvu o nájmu volnočasového centra města Bakov n. J. pro účely 
rybářského kroužku, 
 
h) př. Venclák 
- informuje o nutnosti kompletní opravy střechy budovy klubovny, která je v havarijním 
stavu a to oplechováním trapézovým plechem, odhaduje náklady na části 100-200 tisíc Kč, 
- navrhuje vybudování elektrického topení v budově MO, na oboje budou připraveny 
cenové nabídky, 
 
i) př. Kirschsehläger 
- navrhuje výboru MO vícezarybnění pstruhem duhovým na revír 411028 Jizera 5, 
 
j) př. Vyhlas  
- navrhuje vícezarybnění rychlenou štikou oproti původnímu počtu 1000ks na dvojnásobek. 

  



Přijatá usnesení: 
 

I) Výbor MO schvaluje pro rok 2022 paušální částku za jeden ujetý kilometr ve výši 
5,-Kč/km. 
 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

II) Výbor MO schvaluje předložený program VČS pro r. 2022 i s navrženými kandidáty.  
 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

III) Výbor MO schvaluje vyplacení zálohy jednateli ve výši 10.000,-Kč na úhradu 
poštovného za pozvánky na VČS členům MO a za úhradu poukázek jubilantům. 
 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

IV) Výbor MO schvaluje odměnu pro př. Masaryka za zpracování a odeslání 
sumarizace povolenek za r. 2021 ve výši 2.000,-Kč. 
 
Hlasování:  PRO 9   PROTI 0   ZDRŽEL SE 1 
 

V) Výbor MO schvaluje směrnici č. 1/2022 k provádění inventarizace majetku 
a závazků. 

 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

VI) Výbor MO neschvaluje vícezarybnění pstruhem duhovým na revír 411028 Jizera 5. 
 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

VII) Výbor MO schvaluje vícezarybnění rychlenou štikou pro rok 2022 v množství 
2000ks. 
 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
  

 
Příští termín výborové schůze stanoven na 5.4.2022 od 18:00 hod. 

 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


