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Bakov nad Jizerou 30.8.2020 
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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 7.7.2020 od 18:00 hod. 

 
 
 
Přítomni:   Kilián Ladislav – předseda, Dvořák Jan - jednatel, Hýbner Dušan – hospodář, 

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.  

Omluveni: Masaryk Tomáš – místopředseda, Kuboušek Pavel – zástupce hospodáře. 
 
 
 

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 
1.6.2020 do 30.6.2020 - vzato na vědomí, 
- je třeba v září 2020 stanovit termín VČS a včas rozeslat pozvánky členům – dohodne 
s předsedou, informace výboru MO rozešle SMS jednatel, 
- 10.6.2020 obdrženy finanční prostředky – pojistné plnění za otravu RMV – vzato na 
vědomí, 
- 11.6.2020 odeslána záloha 250.000,- Kč na hospodářské vyrovnání, 
- informace SÚS ke kalkulaci nákladů na převoz ryb nebo krmení podle typu vozidla, 
- stanoven termín rybářských závodů – 29.8.2020 – na jeho realizaci požaduje spolu s př. 
Tomcem zálohu ve výši 30.000,-Kč, navrhuje vícezarybnění RMV Podzemanova 500kg 
kaprem spolu se zákazem rybolovu od 22.8.2020 do 29.8.2020,  
 
b) př. Hýbner 
- s ohledem na některá vyjádření členů výboru z minulosti navrhuje své odvolání z pozice 
hospodáře, 
 
c) př. Frelich 
- informuje o proběhnuvších dětských rybářských závodech – účast 35 dětí, děkuje za 
pomoc, předkládá vyúčtování – výbor MO bere na vědomí, vyúčtování bez závad, 
 
d) př. Venclák 
- navrhuje zakoupení dřeva na otop ve výši 10.000,-Kč, 
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e) předseda 
- informuje o schůzce se starostou města na MěÚ v Bakově n. Jiz. – týkalo se revíru č. 
411191 Bakov 2, podrevír 2 – koupaliště a jeho čistoty vody pro koupání a rekreaci, 
předjednáno nasazení dravé ryby k redukci bílé ryby, zástupci MO budou pozváni na 
jednání Rady města v srpnu 2020, 

 
 
 

Přijatá usnesení: 
 

I) Výbor MO souhlasí s termínem VČS a ukládá jednateli včas rozeslat pozvánky 
členům MO.  
 
Hlasování:  PRO 9  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 

 
II) Výbor MO schvaluje předat jednateli částku ve výši 30.000,-Kč k uspořádání 

dětských rybářských závodů s tím, že dne 1.9.2020 akci vyúčtuje  oproti 
účtenkám – zajistí jednatel, dále výbor MO schvaluje vícezarybnění kaprem 
o celkové váze 500kg a omezení rybolovu na RMV Podzemanova v době od 
22.8.2020 do 29.8.2020 z důvodu konání rybářských závodů – zajistí jednatel. 
 
Hlasování:  PRO 9  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

III) Výbor MO je pro setrvání př. Hýbnera na pozici hospodáře MO. 
 
Hlasování:  PRO 9  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

IV) Výbor MO schvaluje nákup topného dřeva v částce ve výši 10.000,-Kč 
i s dopravou – zajistí př. Venclák. 
 
Hlasování:  PRO 9  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 
 

 
Příští termín výborové schůze stanoven na 1.9.2020 od 18:00 hod. 

 
 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


