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 29.4.2022
Počet listů: 1

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU
konané dne 5.4.2022 od 18:00 hod.
Přítomni:

členové výboru: Kilián Ladislav, Masaryk Tomáš, Dvořák Jan, Dvořák
Jaroslav, Vyhlas Martin, Frélich Karel, Podstatný Luděk, Venclák Karel, Cuc
Vojtěch, Kirschsehläger Jiří,
členové DK: Tomec Jan, Zeman Jan, Hájek Jakub,

Omluveni:

Hýbner Dušan, Kuboušek Pavel - člen výboru, Folprecht Josef – člen výboru,
Králová Jana – účetní
Průběh schůze a přijaté usnesení

1. Výborovou schůzi zahájil Jan Dvořák s požadavkem zvolit předsedu a další funkcionáře
MO, sám navrhl na předsedu MO Mgr. Ladislava Kiliána. Volby předsedy se zúčastnilo 10
členů výboru MO (nepřítomni: Kuboušek Pavel, Folprecht Josef)
Volba předsedy MO
Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel, návrh přijat.
Volba místopředsedy MO
Předseda Ladislav Kilián navrhl př. Tomáše Masaryka.
Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel, návrh přijat.
Volba jednatele MO
Předseda Ladislav Kilián navrhl př. Jana Dvořáka.
Hlasování: 9 pro, 1 se zdržel, návrh přijat.
Volba hospodáře MO
Předseda Ladislav Kilián navrhl př. Dušana Hýbnera.
Hlasování: 10 pro, návrh přijat.
Volba zástupce hospodáře MO
Předseda Ladislav Kilián navrhl př. Pavla Kubouška.
Hlasování: 10 pro, návrh přijat.
2. Členové dozorčí komise zvolili ze svého středu předsedu DK př. Jana Tomce.
3. Dále výborovou schůzi 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
1.3.2022 do 31.3.2022 - vzato na vědomí,
- zrušena vkladová karta pokladníka
- podání žádostí o dotace pro rok 2022 z dotačního titulu DT17 (K2022) zabezpečí
v dubnu 2022 přes portál Farmáře,
- vyúčtována záloha ve výši 10.000,-Kč za úhradu poštovného a za úhradu poukázek
jubilantům – bez závad,
- informuje k variantě rybářských závodů, které se budou konat 27.8.2022 na RMV
Podzemanova bez aktivní účasti s rybářskou prodejnou „Na háku“ – budou se podílet
sponzoringem,
b) př. Masaryk
- jediným vysvětlením nesouladu s nasazenými a ulovenými rybami na ryb. revíru
č. 411192, č. podrevíru 1 – Veselá (viz příspěvek hospodáře na VČS 2022) je úhyn ryb
případně pytláctví – RS se na danou lokalitu více zaměří,
c) př. Tomec
- v březnu bylo vysazeno úhoří monté, podoustev a z nádrže Malý Střípek bylo zdarma
získáno odhadem 70-80 kg ryb (plotice, perlín, okoun) – vysazeno do revírů MO,
- navrhuje výboru vícezarybnění parmou, nákup okouna ze sádek ve Střehomi a nákup
broďáků,
d) př. Kirschsehläger
- na RMV Podzemanova jsou loveni kapři, kteří mají nějakou vyrážku – zajistí fotografii a
zašle hospodáři,
e) př. Kilián
- kladně zhodnotil VČS
- děkuje členům výboru MO a členům DK za odvedenou práci a nově zvolenému výboru
MO a DK mnoho sil do nadcházejícího období.
Nebylo přijato žádné usnesení:
Příští termín výborové schůze stanoven na 2.5.2022 od 18:00 hod.
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák
jednatel MO
Ověřovatel zápisu: Jan Tomec

