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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 9.9.2020 od 18:00 hod. 

 
 
 
Přítomni:   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, Frélich Karel – člen výboru, Venclák Karel – člen výboru, 
Tomec Jan – předseda DK, Zeman Jan – člen DK, Hájek Jakub – člen DK, Jiří 
Kirschsehläger – člen MO, Králová Jana – účetní,  

Omluveni: Kilián Ladislav – předseda, Livorová Milena – člen výboru.  
 
 
 

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 
1.7.2020 do 31.7.2020 a od 1.8.2020 do 31.8.2020 - vzato na vědomí, 
- upozorňuje na blížící se termín VČS – 9.9.2020 od 18:00 hod., 
- informuje o proběhlé schůzce na Radě města Bakov n. J. za účasti hospodáře – týkalo 
se čistoty vody revíru č. 411191 Bakov 2, podrevír 2 – koupaliště, nic konkrétního se 
nedohodlo, v budoucnu bude MO přizváno ke schůzce s firmou, která se o čistotu vody 
v nádrži stará, 
- do 30.9.2020 je potřeba odeslat neprodané čl. známky a neprodané CS a CR povolenky,  
zajistí jednatel a předseda DK,  
- informuje o vzniku rybářského místa vhodného pro ZTP na dolním toku ryb. revíru 
411028, 
- 29.8.2020 proběhly na RMV Tůň Podzemanova rybářské závody, předkládá vyúčtování, 
bez závad, 
 
b) př. Hýbner 
- 20.8.2020 vícezarybnění kaprem před závody, 
- v úseku ryb. revíru 411028 Rybní Důl došlo k vyčištění přítoku Kněžmostky, 
- navrhuje částku obdrženou od VaK, jako náhradu škody za otravu RMV, rozdělit do 3 let 
(ročně cca 50 tis. Kč) a doplnit na RMV rybí osádku (lín, víceletý dravec) – zajistí hospodář, 
- na VČS bude podán návrh na zákaz lovu dravé ryby na revíru č. 411191 Bakov 2, podrevír 
2 – koupaliště od 1.1.2021 do odvolání, 
 
c) místopředseda 
- akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“ podzim 2020 bude přesunuta na jaro 2021, pokud to 
epidemiologická situace dovolí, 
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d) př. Venclák 
- dřevo na otop ještě nebylo zakoupeno,  
- došlo k zakoupení vzduchového kompresoru za částku 2450,-Kč, 
 
e) př. Tomec 
- navrhuje zakoupení nových vah, hlavně pro účely rybářských závodů, současné jsou 
chybové, neváží přesně - zajistí př. Frélich podle aktuální finanční situace MO, 
 
f) účetní 
- MO nemohou být předkládány účtenky, které jsou hrazeny platební kartou, 
- do příští schůze předloží přehled výdajů ve srovnání s příjmy. 

 
 
 

Přijatá usnesení: Nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Příští termín výborové schůze stanoven na 6.10.2020 od 18:00 hod. 

 
 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


