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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 7.12.2021 od 18:00 hod. 

 
 
 
Přítomni:   Kilián Ladislav – předseda, Dvořák Jan - jednatel, Kuboušek Pavel – zástupce 

hospodáře, Dvořák Jaroslav – člen výboru, Vyhlas Martin – člen výboru, Frélich 
Karel – člen výboru, Venclák Karel – člen výboru, Tomec Jan – předseda DK, 
Hájek Jakub – člen DK, KirschsehlägerJiří – člen MO, Folprecht Josef – člen 
MO, Králová Jana – účetní 

Omluveni:  Masaryk Tomáš – místopředseda, Podstatný Luděk – člen výboru, Cuc Vojtěch 
– člen výboru, Livorová Milena – člen výboru, Zeman Jan – člen DK 

Neomluveni: Hýbner Dušan – hospodář 
 
 
 

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 
1.11.2021 do 30.11.2021 - vzato na vědomí, 
- informuje o poskytnutém pojistném plnění že strany pojišťovny Generali – střecha 
nemovitosti čp. 35 a přístřešek, v důsledku silného větru z 21.10.2021, 
- informuje o výsledcích hospodářského vyrovnání 2021, 
 
b) př. Frélich 
- informuje o činnosti dětského ryb. kroužku – uzavřena  nová smlouva k pronájmu VČA, 
 
c) př. Tomec 
- informuje o výsledku kárného řízení se členem MO, 
- jednateli předává termíny pro výdej povolenek a termíny brigád na r. 2022, 
 
d) účetní 
- zpracuje a předloží ke schválení směrnici k inventarizaci majetku, 
 
e) př. Kilián 
- informuje o možnosti získat ryby z Koprnického rybníku, je v kontaktu s majitelem, který 
v případě výlovu zavolá. 

mailto:crs.mo.bakovnj@seznam.cz
http://www.mocrsbakov.cz/


 
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Příští termín výborové schůze stanoven na 4.1.2022 od 18:00 hod. 

 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


