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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 1.6.2021 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, Frélich Karel – člen výboru, Venclák 
Karel – člen výboru, Tomec Jan – předseda DK, Zeman Jan – člen DK, Hájek 
Jakub – člen DK, Kirschsehläger Jiří – člen MO, Folprecht Josef – člen MO, 
Říha Jan – člen MO, Králová Jana – účetní 

Neomluveni: Livorová Milena – člen výboru 
 
 
 
 
 

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 
1.5.2021 do 31.5.2021 - vzato na vědomí, 
- informoval o odložení Územní konference SÚS z původního termínu na 21.10.2021,  
- informace o poskytování mimořádného příspěvku a poděkování při zajištění prodeje 
během pandemie, 
- 13.5.2021 odeslána Městskému úřadu Bakov n. J. zpráva ke koupališti za r. 2020, 
- obdrženy informace k organizaci výuky a vydávání osvědčení o vykonání zkoušky 
zájemcům o 1. rybářský lístek, 
- pokladníkovi př. Cucovi předána na jeho požadavek vkladová platební karta k účtu 
organizace spolu s PINem, 
- navrhuje uspořádat výroční členskou schůzi v září 2021 s ohledem na epidemiologickou 
situaci, 
- navrhuje uspořádat veřejné rybářské závody pro dospělé 21.8.2021 a na samotnou 
realizaci požaduje vyplacení zálohy ve výši 10.000,-Kč, dále navrhuje před těmito závody 
vícezarybnění kaprem a hájení RMV Podzemanova tůň, 
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b) př. Hýbner 
- úklid naplaveného dřeva a další nepořádek ve strouze Bělského potoka u ústí do Jizery 
zajišťuje Povodí Labe, 
- pokud bude mít MO zájem o nákup odkrmeného úhoře, je to nutno objednat při 
hospodářském vyrovnání, 
 
c) př. Frélich 
- navrhuje uspořádat rybářské závody pro děti dne 6.6.2021 a na samotnou realizaci 
požaduje vyplacení zálohy ve výši 4.000,-Kč, zároveň žádá o hájení RMV Podzemanova 
tůň na tento den, 
 
d) př. Tomec 
- navrhuje pro potřeby organizace (vysazování ryb, činnost rybářské stráže, mimořádné 
události) zakoupení nafukovacího člunu se spalovacím motorem, zároveň předkládá 
cenovou nabídku u spol. BTJ s.r.o, ve výši 36.800,- vč. DPH za člun a motor, 
- navrhuje pro potřeby organizace (vysazování ryb, brigády, mimořádné události) 
zakoupení přívěsného vozíku, zároveň předkládá cenovou nabídku u spol. OBI ČR ve výši 
12.950,- vč. DPH za přívěsný vozík AGADOS Handy 7, 
 
e) př. Říha 
- informuje o činnosti závodního týmu MO Bakov n. Jiz. v LRU za r. 2020, závody v LRU 
se zase začínají rozbíhat, od organizace tým žádá finanční výpomoc, 
- jednatel navrhuje přispět týmu LRU Bakov n. J. pro rok 2021 částkou 15.000,-Kč za 
následujících podmínek: 1. částka bude vyplácena pokladníkem oproti předloženým 
účtenkám, 2. tým LRU Bakov v roce 2021 vyhotoví ke zveřejnění článek o svojí činnosti 
v tomto roce spolu s fotodokumentací. 
 
 
 

Přijatá usnesení: 
 

I) Výbor MO schvaluje předat jednateli částku ve výši 10.000,-Kč k uspořádání 
veřejných rybářských závodů s tím, že dne 7.9.2021 akci vyúčtuje  oproti účtenkám, 
dále výbor MO schvaluje vícezarybnění kaprem o celkové váze 400kg a omezení 
rybolovu na RMV Podzemanova v době od 15.8.2021 do 21.8.2021 z důvodu 
konání rybářských závodů – zajistí jednatel a př. Tomec. 
  
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

II) Výbor MO schvaluje předat př. Frelichovi částku ve výši 4.000,-Kč k uspořádání 
dětských rybářských závodů s tím, že dne 7.9.2021 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 6.6.2021 z důvodu konání 
dětských ryb. závodů – zajistí jednatel. 
 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

III) Výbor MO schvaluje pro potřeby organizace nákup nafukovacího člunu spolu se 
spalovacím motorem za  částku 36.800,-Kč vč. DPH – zajistí jednatel. 
 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

  



IV) Výbor MO schvaluje pro potřeby organizace nákup přívěsného vozíku AGADOS 
Handy 7 za  částku 12.950,- vč. DPH a zároveň pověřuje jednatele k přihlášení do 
evidence vozidel – zajistí jednatel. 
 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

V) Výbor MO schvaluje podpořit soutěžní tým MO Bakov n. J. v LRU v roce 2021 
částkou 15.000,-Kč s tím, že částka bude vyplácena pokladníkem oproti 
předloženým účtenkám a tým LRU Bakov v roce 2021 vyhotoví ke zveřejnění 
článek o svojí činnosti v tomto roce spolu s fotodokumentací. 
 
Hlasování:  PRO 10  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 
 
 

 
Příští termín výborové schůze stanoven na 7.9.2021 od 18:00 hod. 

 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


