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Bakov nad Jizerou 10.1.2020 
Počet listů: 2 

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 7.1.2020 od 18:00 hod. 

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

místopředseda, Hýbner Dušan – hospodář, Dvořák Jaroslav – člen výboru, Cuc 
Vojtěch – člen výboru, Venclák Karel – člen výboru, Podstatný Luděk – člen 
výboru, Vyhlas Martin – člen výboru, Livorová Milena – člen výboru, Frélich 
Karel – člen výboru, Tomec Jan – předseda DK, Zeman Jan – člen DK, Hájek 
Jakub – člen DK, Jiří Kirschsehläger – člen MO, Králová Jana – účetní, 
Langhans Adolf – člen MO, Josef Holba - člen MO 

Omluveni: Kuboušek Pavel – zástupce hospodáře 
 
 

Průběh schůze a přijaté usnesení 
 
1. Výborovou schůzi zahájil a řídil předseda Ladislav Kilián, předně poděkoval zúčastněným 
osobám při záchranných a následných pracích na ekologické havárii RMV Podzemanova tůň, 
stručně zhodnotil vývoj havárie a dále vyslovil požadavek k činnosti na jednotlivých úsecích 
MO: 
 

a) jednatel 
- seznámil přítomné s počátečním a konečným zůstatkem na účtu MO za období od 
1.12.2019 do 31.12.2019 - vzato na vědomí, 
- připracován výkaz o činnosti za r. 2019,  
- na Min. zemědělství odesláno finanční vypořádání dotace K2019, 
 
b) místopředseda 
- připraví pozvánky na VČS, připravuje ples, 
 
c) hospodář 
- děkuje za práci při otravě na RMV, domnívá se, že nebude problém s náhradou škody od 
původce otravy, požaduje fotodokumentaci, 
- k 7.1.2020 odstupuje z funkce člena výboru MO, 
 
d) př. Dvořák Jaroslav 
- děkuje za práci při otravě na RMV, přítok i odtok jsou díky př. Frelicha a př. Hájka funkční, 
v budoucnu by chtěl řešit stavební úpravy na stavidlovém jezu do díla, 
  
e) př. Tomec  
- byla provedena kontrola účetnictví – bez závad, zápis dozorčí komise bude vyhotoven 
dodatečně, 
 
f) př. Holba 
- s ohledem na svoji činnost jako OSVČ zkusí vyvinout aktivitu pro vybagrování tůně, 
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g) př. Hájek 
- v souvislostí s otravou tůně a následnými pracemi žádá o nákup materiálu, spotřebních 
věcí a dalších pomůcek – na příští výborovou schůzi předloží finanční návrhy na nákup 
jednotlivých věcí. 

 
 
Nebylo přijato žádné usnesení: 
 

 
Příští termín výborové schůze stanoven na 4.2.2020 od 18:00 hod. 

 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


