MO ČRS Bakov nad Jizerou, z.s.,
Jizerní 35, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 185 720 57,
e-mail: crs.mo.bakovnj@seznam.cz, www.mocrsbakov.cz, tlf: 775286766
Bakov nad Jizerou 10.5.2022
Počet listů: 3

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU
konané dne 3.5.2022 od 18:00 hod.
Přítomni:

Omluveni:

Masaryk Tomáš – místopředseda, Dvořák Jan - jednatel, 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, KirschsehlägerJiří – člen
výboru, Tomec Jan – předseda DK, Hájek Jakub – člen DK, Králová Jana –
účetní, Pavel Slabý – člen MO
Kilián Ladislav – předseda, Hýbner Dušan – hospodář, Folprecht Josef – člen
výboru, Zeman Jan – člen DK

Průběh schůze a přijaté usnesení
1. Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel Jan Dvořák
- seznámil přítomné s počátečním a konečným zůstatkem na účtu MO za období od
1.4.2022 do 30.4.2022 - vzato na vědomí,
- seznámil přítomné s požadavkem sdružení OSMAKA OPO ke spolupráci k projektu
„Rybářský den“ na RMV Podzemanova, který je plánován na 15.5.2022 – účast cca 20
dětí s dozorem, bezplatné zapůjčení soc. zařízení, chytání ryb pod dohledem jednatele –
chyť a pusť,
- 16.4.2022 podána žádost o dotace pro rok 2022 z dotačního titulu DT17 (K2022),
- předání informace k výskytu račího moru v lokalitách vodního toku Jalový, Červený
a Mourový potok a jejich přítoky,
- informace ke kurzu hospodářů na Střední rybářské škole,
- informuje k nedostatkům při vydávání osvědčení k získání rybářském lístku – zajistí př.
Kuboušek,
dále vyslovil požadavek k činnosti na jednotlivých úsecích MO:
a) př. Masaryk
- inventurní zápis předloží 7.6.2022 na výborové schůzi,
b) př. Tomec
písemné podklady k VČS 2022 vystavil na webu,
c) př. Kirschsehläger
- v zátoce Jizery – Rybní Důl je nahromaděný nepořádek z velké vody, bylo by vhodné
tento úsek vyčistit – fotografie zajistí př. Kuboušek a zašle je hospodáři,

d) př. Cuc
- vkládání peněz na pobočce České pošty je celkem nákladné (174,-Kč za vklad), dává
na zvážení výboru opět zřídit vkladovou kartu příp. změnit bankovní ústav – zajistí
jednatel, předseda, pokladník,
e) př. Frélich
- dětské rybářské závody se budou konat na RMV Podzemanova 11.6. nebo 12.6.2022
(termín upřesní), požaduje k uskutečnění závodů vyplatit zálohu ve výši 12.000,-Kč, dále
požaduje na tento den omezení rybolovu,
- byl zakoupen použitý plynový gril za 3.000,-Kč – vzato na vědomí,
f) př. Dvořák Jaroslav
- v dubnu 2022 opravil a vyčistil svépomocí přepad na ryb. revíru č. 411192, č. podrevíru
1 – Veselá, do budoucna je dále nutností opravit džber – zaměří se o brigádách – zajistí
př. Frélich,
g) př. Podstatný
- dotazuje se na zarybnění 200kg kaprem na RMV Dalešice – bude dotazován hospodář
– zajistí jednatel,
- na RMV Dalešice př. Kilián Tomáš a př. Krejčík (oba členové MO) vytáhli z vody spadlý
kmen – výbor MO vyslovil poděkování těmto členům za odvedenou práci,
h) př. Kuboušek
- na RMV Podzemanova byla u kaprů zjištěna krupička (viz příspěvek př.
Kirschsehlägera na výborové schůzi z 5.4.2022), na volné vodě se nijak neřeší, není
nebezpečná,
i) př. Venclák
- představuje člena MO př. Pavla Slabého, jako nového brigádního referenta – vzato na
vědomí,
- požaduje vyplatit zálohu ve výši 10.000,-Kč na opravu nemovitosti klubovny,
j) př. Slabý
- na brigádách se započalo s výstavbou 2. fáze plotu, opravil se přístřešek, posekala se
tráva,
- na zhotovení 2. fáze plotu požaduje vyplatit zálohu ve výši 20.000,-Kč.

Přijatá usnesení:
I)

Výbor MO schvaluje vyhovět požadavku sdružení OSMAKA OPO ke spolupráci
k projektu „Rybářský den“ na RMV Podzemanova, který je plánován na 15.5.2022
– zajistí jednatel.
Hlasování:

II)

PRO 10

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Výbor MO schvaluje předat př. Frelichovi částku ve výši 12.000,-Kč k uspořádání
dětských rybářských závodů s tím, že na následující výborové schůzi po
závodech akci vyúčtuje oproti účtenkám – zajistí př. Frélich, dále výbor MO
schvaluje omezení rybolovu na RMV Podzemanova z důvodu konání dětských
ryb. závodů – zajistí jednatel.
Hlasování:

PRO 10

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

III)

Výbor MO schvaluje vyplacení zálohy př. Venclákovi ve výši 10.000,-Kč na opravy
nemovitosti klubovny, po vyčerpání bude vyúčtováno oproti účtenkám.
Hlasování:

IV)

PRO 10

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Výbor MO schvaluje vyplacení zálohy př. Slabému ve výši 20.000,-Kč na
zhotovení 2. fáze plotu, po vyčerpání bude vyúčtováno oproti účtenkám.
Hlasování:

PRO 10

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Příští termín výborové schůze stanoven na 7.6.2022 od 18:00 hod.
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák
jednatel MO
Ověřovatel zápisu: Jan Tomec

