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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 1.11.2022 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, 
Pavel Slabý – brigádní referent MO, Hýbner Dušan – hospodář, Hájek Jakub – 
člen DK, Králová Jana – účetní 

Omluveni: Kilián Ladislav – předseda, Cuc Vojtěch – člen výboru, Zeman Jan – člen DK 
Neomluveni: Folprecht Josef – člen výboru. 
 
 
 

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

a) jednatel 
- seznámil přítomné o jednání s kolegou Vojty Cuce (pokladník), který ze zdravotních 
důvodů dočasně ukončil svou funkci. Výbor se dohodl, že tuto funkci pokladníka bude 
zatím vykonávat kol. paní Králová. 
- seznámil přítomné s počátečním a konečným zůstatkem na účtu MO za období od 
1.10.2022 do 31.10.2022 - vzato na vědomí, 
- uskutečnilo se zúčtování povolenek a známek pro r. 2022, bude provedeno na svazu 
SUS hospodářské vyrovnání 
- bude zažádáno 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 prosinci 2022, 
- požaduje zprovoznění nástěnky v areálu – zajistí př. Venclák, 
- předání zvacího dopisu ke kormoránovi kol. Zemanovi a informace předána kol. Kiliánovi, 

 
b) př. Masaryk 
- podal informace k aplikaci bakterií do RMV tůně Podzemanova požírající bahno, oslovená 
firma zaslala nabídku, která byla přeposlána MěÚ Bakov nad Jizerou, kdy veškeré finanční 
náklady ponese město Bakov nad Jizerou, kol. Masaryk zajistí objednávku u dodavatele 
- 8.9.2022 se uskutečnila náborová akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“ pro žáky I. stupně ZŠ 
Bakov nad Jizerou vyúčtování bude provedeno v prosinci až bude přítomen pokladník, 
- informoval o rybářském plese, který se má uskutečnit v březnu 2023, 
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c) př. Frélich 
- informuje o dětských přívlačových závodech, které se uskuteční 13. listopadu 2022 na 
RMV, požaduje zálohu 1000 Kč na občerstvení 
- navrhuje nákup bílé ryby za 10 000 Kč do Jizery z výlovu jako vícezarybnění revíru 
č. 411028 Jizera 5, 

 
d) př. Vyhlas 
- informoval o nasazení lína do Dalešic a Podzemanovy tůně, 
 
e) př. Kirschsehläger 
- informoval o dolovné, která se uskuteční v listopadu 2022, 
 
f) př. Hájek  
- informoval o nasazení štik do RMV Podzenamovy tůně a Dalešic. 

 
Přijatá usnesení: 
 

g) Výbor MO schvaluje nákup bílé ryby za 10 000 Kč do Jizery z výlovu jako 
vícezarybnění rybářského revíru č. 411028 Jizera 5. 

 
Hlasování:  PRO 9   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 

 
 
Příští termín výborové schůze stanoven na 6.12.2022 od 18:00 hod.. 

 
 
Zapsal: Tomáš Masaryk 

místopředseda MO 
 
 

         Ověřovatel zápisu: Mgr. Jan Dvořák 


