
MO ČRS Bakov nad Jizerou, z.s., 
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Bakov nad Jizerou 19.2.2020 
Počet listů: 2 

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 4.2.2020 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, Livorová Milena – člen výboru, Frélich Karel – člen výboru, 
Tomec Jan – předseda DK, Zeman Jan – člen DK, Hájek Jakub – člen DK, Jiří 
Kirschsehläger – člen MO, Josef Folprecht – člen MO 

Omluveni: Králová Jana – účetní  
 
 

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 
1.1.2020 do 31.1.2020 - vzato na vědomí, 
- v termínu odeslán výkaz o činnosti za r. 2019,  
- dodatečně přiobjednáno 30 povolenek MP-děti-roční, 
- seznámení s chybami v usneseních VČS zpracovaných SÚS, 
- informace od SÚS k webovým stránkám, 
- informace k poskytování dotací K2020, 
- nabídka pojištění statutárních zástupců MO,  
- pozvánka na VČS Mn. Hradiště – zúčastní se předseda a jednatel, 
- pozvánka na VČS Bělá p. B. – zúčastní se př. Venclák a př. Dvořák Jaroslav, 
- informace ke zkouškám nových členů RS, 
- pozvánka na aktiv vedoucích rybářských kroužků 2020, 
- informace k vyplácení cestovného pro r. 2020 od SÚS, 
- KÚ Stčk informován o termínech školení nových členů, 
- zaslány pozvánky na VČS MO Bakov nad Jizerou, 
- do Bakovska odeslán šéfredaktorce článek o havárii na tůni Podzemanova, 
 
b) místopředseda 
- sumarizovány a odeslány povolenky, 
 
c) hospodář 
- informoval o vypracování požadavku na náhradu škody k otravě na RMV, odesláno na 
VaK Ml. Boleslav, 
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d) př. Tomec  
- informuje o účasti na VČS SDH Bakov nad Jiz., navrhuje pozvat zástupce SDH na VČS 
MO, 
 
e) př. Hájek 
- zakoupil zámek k zabezpečení výpusti RMV, finanční nabídky na nákup spotřebních 
věcí a dalších pomůcek přednese ve spolupráci s př. Frelichem, 
 
f) předseda 
- informuje o proběhnuvší schůzce mezi zástupci MěÚ Bakov n. J. (starosta, 
místostarosta, vedoucí OŽP a MO Bakov n.J. (předseda, jednatel, hospodář) k havárii na 
RMV a dále k plánované revitalizaci RMV. 
 

 
Přijatá usnesení: 
 

I) Výbor MO schvaluje pro r. 2020 poskytování cestovních náhrad paušální částku 
ve výši 5,-Kč za 1 ujetý kilometr, 
Hlasování:  PRO 11  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

II) Výbor MO schvaluje vyplacení odměny místopředsedovi za sumarizaci povolenek 
ve výši 2.000,-Kč. 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 1 
 

 
 

Příští termín výborové schůze stanoven na 3.3.2020 od 18:00 hod. 

 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


