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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 4.5.2021 od 18:00 hod. 

 
 
 
Přítomni:   Masaryk Tomáš – místopředseda, Dvořák Jan - jednatel, Hýbner Dušan – 

hospodář, Dvořák Jaroslav – člen výboru, Cuc Vojtěch – člen výboru, Podstatný 
Luděk – člen výboru, Vyhlas Martin – člen výboru, Frélich Karel – člen výboru, 
Venclák Karel – člen výboru, Livorová Milena – člen výboru, Tomec Jan – 
předseda DK, Zeman Jan – člen DK, Hájek Jakub – člen DK, Kirschsehläger 
Jiří – člen MO, Králová Jana – účetní, 

Omluveni: Kilián Ladislav – předseda, Kuboušek Pavel – zástupce hospodáře. 
 
 
 
 

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 
1.1.2021 do 31.1.2021, 1.2.2021 do 28.2.2021, 1.3.2021 do 31.3.2021 a 1.4.2021 do 
30.4.2021 - vzato na vědomí, 
- informoval o proběhlé schůzce z 9.2.2021 za účasti jednatele, předsedy DK, účetní a př. 
Cuce (pokladníka), kde byly předloženy a zkontrolovány účetní doklady, faktury a výpisy 
z účtu a výsledky hospodářského vyrovnání, došlé po 6.10.2020, vše z důvodu řádného 
ukončení r. 2020 – bez závad, 
- navrhuje pro r. 2021 stanovit výši cestovného za 1 km ve výši 5,-Kč, 
- seznámil přítomné o činnosti jednatele v měsících říjen, listopad  a prosinec 2020 
 - rozhodnutí K2020 
 - hospodářské vyrovnání 2020 – povolenky a čl. známky předány výdejci př. Tomcovi 
 - žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bakov n. Jiz. pro rok 2021 
 - rozhodnutí k odlovu kormorána 
 - vyúčtování el. energie 
 - výkaz o činnosti za r. 2020 
 - informace k vydávání prvního rybářského lístku 
 - rozhodnutí o povolení lovu el. proudem 

- byly zakoupeny ceny do rybářských závodů pro r. 2021 (viz usnesení I. ze dne 
6.10.2020) v hodnotě 20.000,-Kč  
- s ohledem na vývoj epidemiologické situace je potřeba stanovit termín výroční 
členské schůze, dětských a dospělých rybářských závodů – stanoví se na výborové 
schůzi v červnu 2021, 
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- seznámil přítomné o činnosti jednatele v měsících leden až duben 2021 
 - informace o termínech školení nových členů 
 - vyúčtování a platba pojistného za nemovitost klubovny 
 - informace k plánovanému informačnímu systému ČRS 
 - administrace a podání žádosti K2021 
 - konání členských schůzí a kárných řízení v době pandemických omezení 
 - vyplácení cestovného pro r. 2021 
 - dotace SÚS – vícezarybnění kaprem 
 - nabídka výroby cedulí označujících rybářský revír 
 - hlášení o početním stavu kormorána se žádostí o jejich odstřel 
 - obdržení respirátorů od SÚS pro výdejce povolenek 
 - informace k podpoře přirozené reprodukce rybí osádky 
 - aktualizace soupisu revírů pro r. 2022 
 - kontrola + protokol o finančním vypořádání dotace z rozpočtu města Bakov n. Jiz. 
 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bakov n. Jiz. 
 - předání evidence hospodaření MO Krajskému úřadu 
 - obdržení zadržené povolenky člena MO 
 
 
b) př. Hýbner 
- děkuje za pomoc při vysazování dozorčí komisi, 
- informoval ke změně dekretů pro revíry 411028, 411192 a 411152, 
- podal informace k vícezarybnění, 
- rozdělil odměny z režie pro RS za r. 2020 následovně: všichni členové 1 400 Kč, 
- podklady ke zprávě o činnosti na koupališti zašle jednateli emailem, 
- jednatel navrhuje možnost delegovat rozhodnutí o vícezarybnění RMV tůň Podzemanova 
předsedovi dozorčí komise a hospodáři v případech, kdy souhlas s nákupem nesnese 
odkladu (např. výhodné nákupy ryb, nákupy ryb které se obtížně shánějí) do výše 50000,-
Kč/ročně 
- př. Vyhlas navrhuje nákup pstruha o. v množství 2000ks a vysazení do ryb. revíru 411028 
 
c) místopředseda 
- předložil výsledky sumarizace povolenek za r. 2020, ty ale zaslal v řádném termínů 
- jednatel navrhuje odměnu místopředsedovi za sumarizace povolenek ve výši 2000,-Kč, 
 
d) př. Vyhlas 
- ve strouze Bělského potoka u ústí do Jizery je naplavený bordel – předáno hospodáři, 
ten požaduje fotografie – zajistí př. Vyhlas 
 
e) př. Cuc 
- pro řádnou a bezvadnou činnost pokladníka požaduje vydání vkladové platební karty 
k účtu MO – zajistí jednatel s předsedou 
 
f) př. Venclák 
- informuje o plánované údržbě klubovny, v r. 2021 se bude opravovat oplocení, požaduje 
zálohu ve výši 20000,-Kč 
 
g) př. Frélich 
- dětský rybářský kroužek začne v týdnu od 10.5. pouze venku 
 
c) př. Tomec 
- pro účely efektivnějšího vysazování navrhuje pořízení další (druhé) přepravní bedny 
s příslušenství, předkládá cenovou nabídku ve výši 19.300,- bez DPH, 
- informuje a předkládá zápis DK o kontrole hospodaření organizace za r. 2020 – bez závad 



Přijatá usnesení: 
 

I) Výbor MO schvaluje delegovat rozhodnutí o vícezarybnění RMV tůň Podzemanova 
předsedovi dozorčí komise a hospodáři v případech, kdy souhlas s nákupem 
nesnese odkladu (např. výhodné nákupy ryb, nákupy ryb které se obtížně shánějí) 
do výše 50000,-Kč/ročně – zajišťuje hospodář a předseda DK. 
 
Hlasování:  PRO 9  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

II) Výbor MO schvaluje pro r. 2021 výši cestovného za 1 km ve výši 5,-Kč. 
 
Hlasování:  PRO 9  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

III) Výbor MO schvaluje nákup pstruha o. v množství 2000ks a vysazení do ryb. revíru 
411028. 
 
Hlasování:  PRO 9  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

IV) Výbor MO schvaluje udělit místopředsedovi odměnu za sumarizace povolenek ve 
výši 2000,-Kč. 
 
Hlasování:  PRO 8  PROTI 0   ZDRŽEL SE 1 
 

V) Výbor MO schvaluje předat př. Venclákovi zálohu ve výši 20000,-Kč na údržbu 
klubovny, zejména na zhotovení a opravu oplocení. 
 
Hlasování:  PRO 9  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

VI) Výbor MO schvaluje pro účely efektivnějšího vysazování pořízení přepravní bedny 
s příslušenství ve výši 19.300,- bez DPH – zajistí př. Tomec. 
 
Hlasování:  PRO 9  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 

 
 

 
 

 
Příští termín výborové schůze stanoven na 1.6.2021 od 18:00 hod. 

 
 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


