
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 29.6.2020 
Počet listů: 2 

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 2.6.2020 od 18:00 hod. 

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

jednatel, Hýbner Dušan – hospodář, Kuboušek Pavel – zástupce hospodáře, 
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, Králová Jana – účetní. 

Omluveni: - 
Neomluveni:  -  
 
 
 

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 
1.5.2020 do 31.5.2020  - vzato na vědomí, 
- informace k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s městem Bakov nad 
Jizerou – výše dotace 40.000,-Kč, 
- informace k proběhlé kontrole vyúčtování dotace za r. 2019 – bez závad, 
- informace k podmínkám konání zasedání výborů MO z 12.5.2020, 
- informace k návrhu stanov ČRS – MO zpracovala a odeslala námitky, 
- informace MŽP k doporučeným cenám ryb při stanovení výše náhrady škody, 
- informace k proběhlým kárným řízením,  
- navrhuje odeslat SÚS zálohu 250.000,- Kč na hospodářské vyrovnání, 
- navrhuje uspořádat VČS po prázdninách 2020 s ohledem na hygienická omezení, 
 
b) místopředseda 
- vstupné za neuspořádaný ples MO vrací průběžně, 
- navrhuje již zakoupené ceny do tomboly ryb. plesu přesunout do r. 2021, 
 
c) hospodář 
- ryby se v květnu nenasazovaly, 
 
d) př. Podstatný 
- dotazuje se na možnost vysazování ryb rovnoměrně po celém úseku Jizery 411027, 
zejména na spodním toku v Podhrádí – hospodář zkusí zajistit, pokud to bude možné, 
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e) zástupce hospodáře 
- u soutoku Jizery a Kněžmostky je naplavený bordel apod. – hospodář požaduje fotografii, 
bude řešit na Povodí Labe, 

 
f) př. Frélich 
- k uspořádání dětských ryb. závodů 14.6.2020 na RMV Podzemanova požaduje fin. 
zálohu 10.000,-Kč, dále požaduje zahájení tůně v době od 07:00 do 12:00 hod. dne 
14.6.2020, 
 
 
g) diskuze - př. Dvořák Jaroslav, př. Hýbner 
- Smilovice nejsou ryb. revírem – jedná se o rybochovné zařízení s umožněním lovu  na 
udici – MO mohou tisknout oprávnění k rybolovu, 
- dobu hájení jednotlivých druhů ryb lze upravit jen změnou zákona o rybářství, 
- horní míru kapra K70 schválila územní konference SÚS, 
 
 

Přijatá usnesení: 
 

I) Výbor MO schvaluje zaslání SÚS zálohu 250.000,- Kč na hospodářské vyrovnání 
– zajistí jednatel. 
 
Hlasování:  PRO 11  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 

 
II) Výbor MO schvaluje již zakoupené ceny do tomboly na rybářský ples přesunout do 

r. 2021 – zajistí místopředseda. 
 
Hlasování:  PRO 11  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 
 

III) Výbor MO schvaluje předat př. Frelichovi částku ve výši 10.000,-Kč k uspořádání 
dětských rybářských závodů s tím, že dne 7.7.2020 akci vyúčtuje  oproti účtenkám 
– zajistí př. Frélich, dále výbor MO schvaluje omezení rybolovu na RMV 
Podzemanova v době od 07:00 do 12:00 hod. dne 14.6.2020 z důvodu konání 
dětských ryb. závodů – zajistí jednatel. 
 
Hlasování:  PRO 11  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

 
Příští termín výborové schůze stanoven na 7.7.2020 od 18:00 hod. 

 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


