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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 7.9.2021 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, Vyhlas Martin – člen výboru, Frélich Karel 
– člen výboru, Venclák Karel – člen výboru, Livorová Milena – člen výboru, 
Tomec Jan – předseda DK, Zeman Jan – člen DK, KirschsehlägerJiří – člen 
MO, Folprecht Josef – člen MO, Králová Jana – účetní 

Omluveni:  Kilián Ladislav – předseda, Podstatný Luděk – 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 
1.6.2021 do 30.6.2021, 1.7.2021 do 31.7.2021 a od 1.8.2021 do 31.8.2021 - vzato na 
vědomí, 
- informoval o odeslaném popisu revírů a vodních ploch na rok 2022-2023,  
- informoval o návrhu statutu a programu na Územní konferenci SÚS,  
- zaslané poděkování řediteli Policie ČR v Ml. Boleslavi za spolupráci při ochraně revírů, 
- odeslána zpráva o počtu kormoránů na Magistrát města Ml. Boleslav, 
- informace na požadavek ČRS na kontinuální monitoring činnosti MVE při územním 
řízení, stavebním a vodoprávním řízení, 
- informace k sumarizaci úlovků za r. 2021, 
- příprava vyúčtování čl. známek a povolenek za r. 2021,  
- žádanky o výdej známek a povolenek pro r. 2022, 
- informace pro výdejce povolenek – přístup do centrální evidence vyloučených členů 
ČRS a MRS, 
- VČS se uskuteční 21.9.2021 v sálu Radnice v Bakově nad Jizerou, uzavřena 
a uhrazena smlouva o jednorázovém nájmu, 
- obdržena informace od OŽP Mladá Boleslav k vypouštění odpadních vod do náhonu 
tůně Podzemanova – vodoprávní úřad vyzval majitele nemovitostí z ulice Jizerní 
k doložení dokladů o likvidaci odpadních vod, 
- projednán návrh programu VČS, 
- předloženo vyúčtování za veřejné rybářské závody konané 21.8.2021 – bez závad, 
vzato na vědomí, 
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- informuje o zakoupení nafukovacího člunu s motorem a přívěsného vozíku, 
- požaduje zálohu ve výši 5.000,-Kč na poštovné za pozvánky na VČS a 1.200,-Kč na 
dárky pro jubilanty na VČS, 
- navrhuje bezúplatný převod starého nepojízdného přívěsného vozíku členu MO Karlu 
Venclákovi za podmínky, že př. Venclák uhradí poplatek za převod v evidenci vozidel 
a evidenční prohlídku, 
 
 
b) př. Frélich 
- předkládá vyúčtování dětských rybářských závodů konaných 6.6.2021, závodů se 
zúčastnilo 47 dětí - bez závad, vzato na vědomí, 
- informuje o dětském rybářském kroužku, který se bude scházet od 16.9.2021 každý 
týden, 
 
 
d) př. Tomec 
- informuje o proběhlém kárném řízení. 
 
 
 

Přijatá usnesení: 
 

I) Výbor MO schvaluje předat jednateli částku ve výši 5.000,-Kč na poštovné za 
pozvánky na VČS a částku 1.200,-Kč na dárky pro jubilanty na VČS. 
 
Hlasování:  PRO 9   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

II) Výbor MO schvaluje bezúplatný převod starého nepojízdného přívěsného vozíku 
členu MO Karlu Venclákovi za podmínky, že př. Venclák uhradí poplatek za 
převod v evidenci vozidel a evidenční prohlídku. 
 
Hlasování:  PRO 8   PROTI 0   ZDRŽEL SE 1 
 

 
 
Příští termín výborové schůze stanoven na 5.10.2021 od 18:00 hod. 

 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


