
MO ČRS Bakov nad Jizerou, z.s., 
Jizerní 35, 294 01  Bakov nad Jizerou, IČO: 185 720 57, 

e-mail: crs.mo.bakovnj@seznam.cz, www.mocrsbakov.cz, tlf: 775286766 

 
Bakov nad Jizerou 17.11.2019 
Počet listů: 2 

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 5.11.2019 od 18:00 hod. 

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

místopředseda, Hýbner Dušan – hospodář, Kuboušek Pavel – zástupce 
hospodáře, Dvořák Jaroslav – člen výboru, Cuc Vojtěch – člen výboru, 
Venclák Karel – člen výboru, Podstatný Luděk – člen výboru, Vyhlas Martin – 
člen výboru, Tomec Jan – předseda DK, Zeman Jan – člen DK, Hájek Jakub – 
člen DK, Folprecht Josef – člen MO, Jiří Kirschsehläger – člen MO, Vlasta 
Tomáš – člen MO, Králová Jana – účetní 

Omluveni: Livorová Milena – člen výboru, Frélich Karel – 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 
- seznámil přítomné s počátečním a konečným zůstatkem na účtu MO za období od 
1.10.2019 do 31.10.2019 - vzato na vědomí, 
- příprava na hospodářské vyrovnání,  
- informace o výsledku kázeňského řízení + informace o oznámení přestupku na 
Magistrát města Ml. Boleslav, 
- sčítání kormorána předáno př. Kirschsehlägerovi, 
- absolvováno jednání na Finančním úřadě v Ml. Boleslavi – výsledkem je úprava daně 
z nemovitosti – přijde rozhodnutí, 
 
b) místopředseda  
- předložil vyúčtování akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“ podzim 2019 – bez závad, 

 
c) hospodář 
- v říjnu nasazen lín a podoustev,  
- informuje o možnosti pořízení vybavení pro rybářskou stráž, konkrétně bundy NAROS 
RS s nášivkami, od společnosti Banner Exclusive&Outdoor, s příspěvkem SÚS bude stát 
1ks cca 440,-Kč, 
 
d) př. Vlasta - člen závodního týmu MO Bakov n. Jiz. v LRU 
- za uspořádání závodů v rámci LRU na plavanou na revíru č. 411027 v Ml. Boleslavi 
obdržela MO příspěvek od SÚS ve výši 11.000,-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. 
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Přijatá usnesení: 

 
I) Výbor MO schvaluje pořízení bund NAROS RS s nášivkami pro rybářskou stráž 

MO, od společnosti Banner Exclusive&Outdoor, s příspěvkem od SÚS za cenu 
cca 440,-Kč/kus, 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

II) Výbor MO schvaluje předat příspěvek ve výši 11.000,-Kč obdržený od ČRS SÚS 
za činnost v LRU závodnímu týmu MO ČRS Bakov nad Jizerou k jejich závodní 
činnosti. 
 
 
 

Příští termín výborové schůze stanoven na 3.12.2019 od 18:00 hod. 

 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


