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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 5.10.2022 od 18:00 hod. 

 
 
Přítomni:   Masaryk Tomáš – místopředseda, Dvořák Jan - jednatel, Dvořák Jaroslav – člen 

výboru, Kilián Ladislav – předseda, Hýbner Dušan – hospodář, 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, Králová 
Jana – účetní 

Omluveni: Cuc Vojtěch – člen výboru, Hájek Jakub – člen DK, Kuboušek Pavel – zástupce 
hospodáře, 

Neomluveni: Folprecht Josef – člen výboru,. 
 
 
 

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 1.9.2022 
do 30.9.2022 - vzato na vědomí, 
- podal informace z územní konference SÚS z 10.9.2022 v Průhonicích 
- informoval o cenách povolenek pro rok 2023 a 2024 
- podal informaci o provedeném vyúčtování na SUS za prodané povolenky a členské známky. 
- předložil vyúčtování z rybářských závodů – vzato na vědomí 

 
b) př. Masaryk 
- podal informace k aplikaci bakterií do RMV tůně Podzemanova požírající bahno, oslovená 
firma zaslala cenový návrh přeposláno na starostu města. Kontrolní odběr zatím nebyl 
proveden.  
- 8.9.2022 se uskutečnila náborová akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“ pro žáky I. stupně ZŠ 
Bakov nad Jizerou, vyúčtováni akce nebylo provedeno - nebyl přítomen pokladník, byl zaslán 
článek s fotkami na pí. Bulířovou do Bakovska, byla zaslaná faktura, vyjádření ZŠ Bakov nad 
Jizerou a článek s fotkami na SUS. Příspěvek byl zveřejněn na webu SUS a byla proplacena 
faktura za tuto akci SUS. 
 
c) kol. Králová 
- informovala o uzávěrce, která byla odeslána ke zveřejnění a zobrazí se v následujících 
dnech. 
- z důvodu střetu zájmů paní Králová za sede hledá náhradu. 
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d) předseda 
- seznámil nás z opatření obecné povahy - vzato na vědomí 
- byl kontaktován rybářstvím z Chlumce nad Cidlinou k možnému odběru bílé ryby z výlovu 
který se uskuteční 20.10.2022 
 
e) př. Frélich 
- dětský rybářský kroužek zahájen, celkem bylo 21 dětí z toho 11 nových 
- kol. Hýbner navrhne kol. Frélicha do členství v Odboru mládeže v SUS 
 
f) př. Tomec 
- informuje, že obdržel tiskárnu, kterou zajistil SÚS k rybářskému informačnímu systému RIS. 
- kol. Dvořák Jan, Hýbner Dušan, Tomec Jan diskutovali o programu RIS 
- informoval o nefunkčnosti stavidla na Podzemanově tůni – bude předestřeno novému vedení 
města. 
 
g) př. Hýbner 
- informoval o nasazení ryb v září do Jizery - 2500 Ks podoustve a 2500 Ks ostroretky 
- podal návrh na vícezarybnění amura do Podzemanovy tůně v částce 15 000 Kč na podzim 
2022 
- požádal o pravidelné zasílání zápisu z výborové schůze na email – zajistí místopředseda. 
 
h) př. Podstatný 
- informoval o nenasezení kapra do Dalešic – zajistí hospodář (200 Kg kapra a 10 Ks amura) 
 
ch) př. Kirschsehläger 
- navrhl uspořádat dolovnou, byl navržen termín 26.11.2022,  
 
i) diskuze 
- kol. Kilián chtěl informaci ohledně dluhu za prodané pivo – informoval př. Venclák 
- kol. Kirschsehläger, Masaryk, Venclák, Dvořák Jaroslav diskuze k dolovné 
 

 
 

Přijatá usnesení: 
 

I) Výbor MO schvaluje nasazení amura na podzim 2022 v částce 15 000 Kč do RMV 
Podzemanovi tůně jako vícezarybnění – zajistí hospodář. 
 
Hlasování:  PRO 9   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

 
Příští termín výborové schůze stanoven na 1.11.2022 od 18:00 hod.. 

 
 
Zapsal: Tomáš Masaryk 

místopředseda 
 
 

         Ověřovatel zápisu: Jan Dvořák 


