
MO ČRS Bakov nad Jizerou, z.s., 
Jizerní 35, 294 01  Bakov nad Jizerou, IČO: 185 720 57, 
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Bakov nad Jizerou 7.5.2020 
Počet listů: 3 

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 4.5.2020 od 18:00 hod. 

 
 
 
Přítomni:   Dvořák Jan - jednatel, Dvořák Jaroslav – člen výboru, Cuc Vojtěch – člen 

výboru, Podstatný Luděk – člen výboru, Vyhlas Martin – člen výboru, Livorová 
Milena – člen výboru, Frélich Karel – člen výboru, Venclák Karel – člen výboru 
Tomec Jan – předseda DK, Zeman Jan – člen DK, Hájek Jakub – člen DK, Jiří 
Kirschsehläger – člen MO, Josef Folprecht – člen MO,  

 
Omluveni: Kilián Ladislav – předseda Hýbner Dušan – hospodář, 
 
Neomluveni:  Masaryk Tomáš – místopředseda, Kuboušek Pavel – zástupce hospodáře, 

Králová Jana – účetní. 
 
 
 

Průběh schůze a přijaté usnesení 
 
1. Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel Jan Dvořák a vyslovil požadavek k činnosti na 
jednotlivých úsecích MO: 
 

a) jednatel 
- seznámil přítomné s počátečním a konečným zůstatkem na účtu MO za období od 
1.3.2020 do 31.3.2020  a od 1.4.2020 do 30.4.2020 - vzato na vědomí, 
- informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 k zákazu 
akcí s účastí nad 100 osob, 
- doporučení členům RS k provádění kontrol po dobu vyhlášeného nouzového stavu, 
- informace od SÚS k pořízení vybavení z Operačního programu rybářství 2020 – nás se 
netýká, 
- stanovisko Ministerstva zemědělství k posuzování prokazování odborné způsobilosti 
k výkonu rybářského práva v době nouzového stavu, 
- informace k odložení povinnosti úhrady členského příspěvku, 
- podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů – žádost podána 20.4.2020, 
- informace ke změně termínu konání územní konference ČRS SÚS na 14.10.2020, 
- informace ke zrušení závodů LRU a RT, 
- dodatky soupisů revírů na rok 2021 – termín 31.5.2020 – pokud stihne odsouhlasit 
členská základna, 
- informace k předání evidence o hospodaření orgánu státní správy rybářství za r. 2019, 
- informace k zahájení rybolovu na revíru č. 411204 Borovice, 
- od RS SÚS s krajskou působností obdrženy 3 zadržené povolenky členů MO Bakov, 
- seznámení s výsledky sumarizace úlovků za r. 2019, 
- přítomným členům předložen program VČS – bez připomínek, 
- po rozvolnění opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem je nutno členům MO 
opět zaslat pozvánky, 
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- seznámení s příspěvkem hospodáře: 
 - přehled násad: 

Bakov 

n.J. 

  Jizera - 

411028 

          

  16.12.2019 Ce2 cejn 1 200   SÚS Tomec 

  19.03.2020 L2 lipan 4 1 000 Mukařov Tom, Hy 

  20.03.2020   kapr K3 1 100   Chlumec Hy, Tom 

  20.03.2020   kapr K3 

(dot) 

310   Chlumec Hy, Tom 

  22.03.2020 Pod1 podoustev 2 1 000 SÚS Hy, Tom 

  22.03.2020 Ost1 ostroretka 2 1 000 SÚS Hy, Tom 

  31.03.2020 Uho16 uhoří monté 5,6 16 893 SÚS Hy, tom, 

Fre 

  31.03.2020 Tlo1 tloušť 9,1 1 000 SÚS Hy, tom, 

Fre 

Bakov 

n.J. 

  Bakov 2 - 

411191 

          

  16.03.2020   kapr K3 400   Chlumec Hy,Tom 

Bakov 

n.J. 

  RMV - 

411152 

          

  16.03.2020   kapr K3 500   Chlumec Hy,Tom 

 
 
- mimo násady: 
- 9.4.2020 krmeno medikamenty 50 kg + 50 kg ( Podzemanova tůň + koupaliště), 
- 16.4.2020 krmeno medikamenty 50 kg + 50 kg ( Podzemanova tůň + koupaliště), 
- zástupce hospodáře bude vydávat osvědčení a školit nové uchazeče, hospodář ho 
proškolí do konce měsíce května, od 1.6.2020 tuto administraci převezme, 

 
 
b) př. Livorová 
- dotazuje se na stav řešení otravy Podzemanovy tůně – událost řeší pojišťovna VaK Ml. 
Boleslav, 
 
 
c) př. Podstatný 
- dotazuje se na neuskutečněný ples MO a na vrácení peněz za vstupné – má 
v kompetenci místopředseda, vstupné se bude vracet, 
 
 
d) př. Vyhlas 
- dotazuje se na možnost společných kontrol RS a Policie ČR – žádost s Policií bude 
projednána po skončení nouzového stavu, 
 
 
e) př. Tomec 
- informuje výbor o nutnosti pořídit a osadit novými popisnými cedulemi revír č. 411191 
koupaliště a dále revír č. 411028 Jizera – zajistí jednatel ve spolupráci s př. Frelichem, 
 
 

  



f) př. Dvořák 
- počal diskuzi na ryb. revír Smilovice a nutnost dalšího potvrzení, dobu zahájení rybolovu 
některých revírů (např. Slon), omezení rybářů např. s úpravou bližších podmínek (např. 
K70), hájení úhoře říčného apod. – bude zasláno předsedovi SÚS jako zpětná vazba 
o náladě v organizacích, 
 
 

Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Příští termín výborové schůze stanoven na 2.6.2020 od 18:00 hod. 

 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


