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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 1.10.2019 od 18:00 hod. 

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

místopředseda, Hýbner Dušan – hospodář, Livorová Milena – člen výboru, 
Dvořák Jaroslav – člen výboru, Venclák Karel – člen výboru, Podstatný Luděk 
– člen výboru, Frélich Karel – člen výboru, Vyhlas Martin – člen výboru, Tomec 
Jan – předseda DK, Zeman Jan – člen DK, Folprecht Josef – člen MO, Jiří 
Kirschsehläger – člen MO, Vlasta Tomáš – člen MO, Říha Jan – člen MO, 

Nepřítomni: Kuboušek Pavel – zástupce hospodáře, Králová Jana – účetní 
Omluveni: Cuc Vojtěch – člen výboru 
 
 
 

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 
- poděkoval přítomným za příkladnou práci při pořádané akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“ 
podzim 2019, 
- seznámil přítomné s počátečním a konečným zůstatkem na účtu MO za období od 
1.6.2019 do 30.6.2019, 1.7.2019 do 31.7.2019, 1.8.2019 do 31.8.2019 a 1.9.2019 do 
30.9.2019 - vzato na vědomí, 
- doručeno rozhodnutí Magistrátu města Ml. Boleslav o vydání povolení k odběru 
povrchových vod z vodního toku Jizery Zemědělské spol. Plazy spol. s.r.o., 
- za „Vodníka“ zaslána faktura s přílohami na SÚS – proplaceno, 
- obdrženo rozhodnutí o poskytnutí dotace k podpoře biologické diverzity rybích populací 
– K2019 – ve výši 21.910,-Kč, 
- na SÚS zasláno vyúčtování členských známek a povolenek, 
 
b) místopředseda  
- „Ve vodě nežijí jen vodníci“ podzim 2019 – uskutečnilo se 12.9.2019, přítomno 38 dětí 
ZŠ Bakov, vyúčtování předloží na následující výborové schůzi, 
- hovořeno se zástupcem MěÚ Bakov k problematice výskytu ryb v lokalitě Pod Bábou – 
snížit vodní hladinu nelze, 

 
c) hospodář 
- k problematice výskytu ryb v lokalitě Pod Bábou – agregát a síť neúčinné bez snížení 
hladiny – bere za uzavřené, 
- 30.9.2019 zadržel povolenu členu MO Bakov nad Jizerou, 
- v září nasazeno na Jizeru 1000ks tlouště (dekret), 
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- navrhuje vícezarybnění reofilními druhy ryb v r. 2020 na revírech MO v částce celkem 50 
tisíc Kč, 
- nabízí násadu podoustve, 
    
d) př. Frélich 
- žádá o schválení pronájmu VČA přes zimu, kde by se konal dětský kroužek, 
- po připomínce hospodáře bude zažádáno o startovací balíček pro rybářský kroužek – 
zajistí jednatel, 
 
e) př. Vlasta a př. Říha - členové závodního týmu MO Bakov n. Jiz. v LRU 
- 29.9.2019 uspořádali závody v rámci LRU na plavanou na revíru č. 411027 v Ml. 
Boleslavi, v rámci placení startovného ostatními týmy vybrali oproti dokladům částku 
celkem 12.000,-Kč. 
- jednatel navrhuje přenechat tuto částku závodnímu týmu MO ČRS Bakov nad Jizerou 
k jejich sportovně-závodní činnosti a to s ohledem na náročné časové i technické 
požadavky a s tím související náklady pro přípravu závodu. 

 
 
Přijatá usnesení: 
 

I) Výbor MO schvaluje vícezarybnění reofilními druhy ryb v roce 2020 v částce 
celkem 50 tisíc Kč a pověřuje k tomu hospodáře. 
Hlasování:  PRO 10   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

II) Výbor MO schvaluje nákup násady podoustve v částce 20.000,-Kč a pověřuje 
k tomu hospodáře. 
Hlasování:  PRO 10   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 

 
III) Výbor MO schvaluje sjednání pronájmu budovy ve VČA Bakov nad Jizerou 

v zimních měsících z důvodu konání dětského rybářského kroužku. 
Hlasování:  PRO 10   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

IV) Výbor MO schvaluje předat částku 12.000,-Kč závodnímu týmu MO ČRS Bakov 
nad Jizerou v LRU k jejich závodní činnosti. 
 
 
 

Příští termín výborové schůze stanoven na 5.11.2019 od 18:00 hod. 

 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


