
zpráva jednatele MO

Bakov nad Jizerou, Radnice



Členská základna k 31.12.2019
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Srovnání s lety 2013-2019
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Výbor + dozorčí komise 
1. výbor MO

 Kilián Ladislav

 Masaryk Tomáš

 Dvořák Jan

 Hýbner Dušan

 Cuc Vojtěch

 Dvořák Jaroslav

 Venclák Karel

 Livorová Milena

 Frelich Karel

 Vyhlas Martin

 Podstatný Luděk

 Kuboušek Pavel

2. dozorčí komise MO
 Tomec Jan

 Zeman Jan

 Hájek Jakub



 100 let od založení organizace 
 rekonstrukce fasády nemovitosti Jizerní 35
 prodloužena platnost dekretu na revír 411191 do r. 2031
 s městem Mn. Hradiště uzavřen dodatek k výši nájemného za vodní plochu 

Veselá náves z původní 1,-Kč na 1.000,-Kč
 úhyn ryb na revíru č. 411191, č. podrevíru 1 Veselá 
 absolvováno jednání na Finančním úřadě v Ml. Boleslavi – výsledkem je úprava 

daně z nemovitosti na 0,-Kč
 pořízení vybavení pro rybářskou stráž, konkrétně bundy NAROS RS 

s nášivkami, od společnosti Banner Exclusive&Outdoor, s příspěvkem od SÚS,
 otrava na RMV, 
 „Ve vodě nežijí jen vodníci“ podzim,
 podpora závodního týmu v LRU plavané – 29.9.2019 uspořádali závody v rámci 

LRU na plavanou na revíru č. 411027 v Ml. Boleslavi, celkově za všechny 4. kola 
se Bakovský tým umístil na 6. místě a udržel si účast v II. Lize LRU Plavané pro 
rok 2020, složení týmu: T. Vlasta, J. Říha, J. Hrdina, Z. Dražan

Dění v organizaci



 získané dotace

- MěÚ Bakov nad Jizerou – 41.000,-Kč

- Ministerstvo zemědělství – 21.910,-Kč

- Krajský úřad Středočeského kraje – fond hejtmana – 20.000,-Kč

 „nedobrá“ kvalita vody ve VČA

 spolupráce RS s Policií ČR při ochraně revírů

 udržování webu, sociální sítě

Dění v organizaci



 8.1.2019
 5.2.2019
 5.3.2019
 2.4.2019
 7.5.2019
 4.6.2019
 3.9.2019
 1.10.2019
 5.11.2019
 3.12.2019

(změna vyhrazena)

Termíny výborových schůzí



 výkaz činnosti organizace za r. 2019

 podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bakov 
n. Jiz., řádné vyúčtování poskytnuté dotace, absolvování 
kontroly hospodaření ze strany MěÚ Bakov n. Jiz.

 dotační program K2019 – Ministerstvo zemědělství

 hospodářské vyrovnání

 řádné vyúčtování členských příspěvkových známek 
a prodaných povolenek pro hospodářské vyrovnání

 žádanky na výdej členských příspěvkových známek     
a povolenek na r. 2020

Důležitá pošta



 pokračování ve vysazování reofilních druhů ryb

 zatraktivnit rybářské revíry

Priority pro další období



Děkuji za pozornost.


