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Bakov nad Jizerou 3.1.2023 
Počet listů: 2 

 

 
 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 3.1.2023 od 18:00 hod. 

 
 
Přítomni:   Kilián Ladislav – předseda, Masaryk Tomáš – místopředseda, Dvořák Jan - 

jednatel, Kuboušek Pavel – zástupce hospodáře, Vyhlas Martin – člen výboru, 
Venclák Karel – člen výboru, Kirschsehläger Jiří – člen výboru, Podstatný Luděk 
– člen výboru, Folprecht Josef – člen výboru, Frélich Karel – člen výboru, Dvořák 
Jaroslav – člen výboru Tomec Jan – předseda DK, Zeman Jan – člen DK, 
Králová Jana – účetní, pokladní,   

Neomluveni: Hýbner Dušan – hospodář, Hájek Jakub – člen DK 
 
 
 

Průběh schůze a přijaté usnesení 
 
1.  Výborovou schůzi zahájila 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 
1.12.2022 do 31.12.2022 - vzato na vědomí, 
- jednatel poděkoval výboru za zaslání výkazu o činnosti místní organizace 
- přeposlal kolegovi Masarykovi podklady k sumarizaci povolenek 
- předal informace ze svazu SUS o nesdělení informací ohledně ceny nového programu 
na evidenci členské základny a povolenek (RIS) 
- informoval zaslání termínů na Ministerstvo zemědělství a na Krajský úřad životního 
prostředí o školení nových členů:  

- 6.1.2023 od 17:30 hod.  

- 7.2.2023 od 17:30 hod.  

- 7.3.2023 od 17:30 hod.  

- 4.4.2023 od 17:30 hod.  

- 5.9.2022 od 17:30 hod.  
- výbor stanovil pro účely cestovních příkazů paušální částku za ujetý 1 KM na 5 Kč 

 
b) př. Masaryk 
- informoval o rybářském plese, který se uskuteční 25.února 2023 v restauraci Na Rychtě. 
Zajištěná kapela Vikend rock. Cena vstupenky 200 Kč 
-zajistil termín na Výroční schůzi která se bude konat v restauraci Na Rychtě v Bakově nad 
Jizerou dne 26.3.2023 od 10 hodin. 
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c) př. Podstatný 
- diskutoval o bližších podmínkách pro lov na RMV na Podzemanově tůni. Toto téma 

bylo přeneseno na příští výborovou schůzi. 
 

d)  přítel Kilián 
- informoval o stavu kormorána 
- zjistí informaci od místostarosty p. Grünwalda o zajištění proplacení materiálu na 
opravu stavidla na Podzemanově tůni 
 

d) přítel Tomec  
- podal informaci ohledně prodeje povolenek  

 
 

Přijatá usnesení: 
 
e) Výbor MO odsouhlasil paušální částku za ujetý 1 KM na 5 Kč 

Hlasování:  PRO 11   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

 
Příští termín výborové schůze stanoven na 7.2.2023 od 18:00 hodin. 

 
 
Zapsal: Tomáš Masaryk 

místopředseda MO 
 
 

         Ověřovatel zápisu: Mgr. Jan Dvořák 


