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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 6.9.2022 od 18:00 hod. 

 
 
Přítomni:   Masaryk Tomáš – místopředseda, Dvořák Jan - jednatel, Kuboušek Pavel – 

zástupce hospodáře, Dvořák Jaroslav – člen výboru, Vyhlas Martin – člen 
výboru, Frélich Karel – člen výboru, Venclák Karel – člen výboru, 
Kirschsehläger Jiří – člen výboru, Podstatný Luděk – člen výboru, Tomec Jan 
– předseda DK, Zeman Jan – člen DK, Pavel Slabý – brigádní referent MO, 

Omluveni: Kilián Ladislav – předseda, Hýbner Dušan – hospodář, Cuc Vojtěch – člen 
výboru, Hájek Jakub – člen DK, 

Neomluveni: Folprecht Josef – člen výboru, Králová Jana – účetní. 
 
 
 

Průběh schůze a přijaté usnesení 
 
1.  Výborovou schůzi zahájila a řídil jednatel Jan Dvořák a vyslovil poţadavek k činnosti na 
jednotlivých úsecích MO: 
 

a) jednatel 
- seznámil přítomné s počátečním a konečným zůstatkem na účtu MO za období od 
1.6.2022 do 30.6.2022, od 1.7.2022 do 31.7.2022 a od 1.8.2022 do 31.8.2022 - vzato na 
vědomí, 
- podal informace k nařízení vlády ze dne 25.5.2022, o stanovení vybraných nepůvodních 
druhů ryb, jejichţ vysazování v rybářském revíru se nevyţaduje povolení k záměrnému 
šíření nepůvodních druhů do krajiny, 
- k varování při uzavírání smluv dálkovým způsobem (nevyţádanými telefonními hovory), 
- informoval o důleţitých termínem pro r. 2022, 
- o zaslání kladného stanoviska k rekonstrukci mostu přes Jizeru od f. Pragoprojekt a.s., 
a o zaslání kladného stanoviska k rekonstrukci mostu přes Kněţmostku od f. KH-mosty,  
- v září dojde k zúčtování povolenek a známek pro r. 2022, 
- bude zaţádáno o výdej členských známek a povolenek pro r. 2023, 
- podal informace k rybářským závodům, které se konaly v srpnu 2022, s ohledem na 
nepřítomnost pokladníka dojde k vyúčtování na výborové schůzi v říjnu 2022, 
- poţaduje zprovoznění nástěnky v areálu – zajistí př. Venclák, 

 
b) př. Masaryk 
- podal informace k aplikaci bakterií do RMV tůně Podzemanova poţírající bahno, 
oslovená firma provede kontrolní odběr a předloţí nabídku, která bude vyhodnocena 
MěÚ Bakov nad Jizerou, kdy veškeré finanční náklady ponese město Bakov nad Jizerou, 
- 8.9.2022 se uskuteční náborová akce „Ve vodě neţijí jen vodníci“ pro ţáky I. stupně ZŠ 
Bakov nad Jizerou – pro uspořádání akce poţaduje finanční zálohu ve výši 2.000,-Kč na 
občerstvení dětí, poţaduje kostým vodníka – zajistí př. Vyhlas, 
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c) př. Frélich 
- informuje o dětských závodech, které proběhly v červnu 2022 na RMV, s ohledem na 
nepřítomnost pokladníka dojde k vyúčtování na výborové schůzi v říjnu 2022, 
- dětský rybářský krouţek bude zahájen 22.9.2022 v 16:00 hod. a poté bude kaţdý 
čtvrtek na RMV tůně Podzemanova, 
 
d) př. Tomec 
- informuje, ţe obdrţel tiskárnu, kterou zajistil SÚS k rybářskému informačnímu systému 
RIS. 

 
Přijatá usnesení: 
 

I) Výbor MO schvaluje předat místopředsedovi částku ve výši 2.000,-Kč 
k uspořádání akce „Ve vodě neţijí jen vodníci“ 8.9.2022 na RMV Podzemanova 
s tím, ţe na následující výborové schůzi po závodech akci vyúčtuje  oproti 
účtenkám. 
 
Hlasování:  PRO 9   PROTI 0   ZDRŢEL SE 0 
 

 
Příští termín výborové schůze stanoven na 4.10.2022 od 18:00 hod.. 

 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 
 

         Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


