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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 5.10.2021 od 18:00 hod. 

 
 
Přítomni:   Kilián Ladislav – předseda, Masaryk Tomáš – místopředseda, Hýbner Dušan 

– hospodář, Kuboušek Pavel – zástupce hospodáře, Dvořák Jaroslav – člen 
výboru, Frélich Karel – člen výboru, Venclák Karel – člen výboru, Livorová 
Milena – člen výboru, Podstatný Luděk – člen výboru, Tomec Jan – předseda 
DK, Zeman Jan – člen DK, Hájek Jakub – člen DK, KirschsehlägerJiří – člen 
MO,  

Omluveni:  Dvořák Jan - jednatel, Cuc Vojtěch – člen výboru, Vyhlas Martin – 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) předseda 
- seznámil přítomné s počátečním a konečným zůstatkem na účtu MO za období od 
1.9.2021 do 30.9.2021, 
- informace k inventarizaci majetku – metodika, směrnice a složení komise bude 
ustanoveno na výborové schůzi 2.11.2021,  
- informace ke vzoru nového úlovkového listu pro celosvazové povolenky pro rok 2022 – 
předáno výdejci povolenek, 
- informace k možnosti pořizovat kamerový záznam rybářské stráže při výkonu její 
pravomoci, 
- informace o spuštění rezervačního systému pro hospodářské vyrovnání 2021 – MO má 
rezervovaný termín 11.11.2021 od 16:00 hod. 
- navrhuje vícezarybnění pstruhem duhovým o váze 100kg na revír 411028 Jizera 5 
 
b) př. Tomec 
- informuje o dosud vybraných finančních prostředcích za povolenky a brigády v r. 2021 a 
o počtu členů MO, 
 
c) př. Dvořák Jaroslav 
- dotazuje na výrazný rozdíl mezi vysazeným a chyceným kaprem na revíru č. 411191, č. 
podrevíru 1 Veselá za r. 2020, ryby jsou zřejmě pytlačeny – předseda Ladislav Kilián 
přislíbil zvýšený dohled rybářskou stráží, 
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d) př. Livorová 
- v usnesení a zápise k VČS za rok 2020 je několikrát nesprávně uveden datum 2022 – 
předseda Ladislav Kilián – data jsou uvedena správně, v důsledku pozdějšího konání 
VČS mohly být uvedená data matoucí, 
 
e) př. Hájek 
- na dotaz předsedy informoval členy výboru o situaci při odbahnění přítoku do 
Podzemanovy tůně ze strany města, na vše dohlíží a spolupracuje s pracovníky města 
při těchto činnostech tak, aby nedošlo k úhoně na majetku MO a rybí obsádce. 
 
 

Přijatá usnesení: 
 

I) Výbor MO neschvaluje vícezarybnění pstruhem duhovým o váze 100kg na revír 
411028 Jizera 5. 
 
Hlasování:  PRO 4   PROTI 3   ZDRŽEL SE 1 
Návrh nebyl přijat. 

 
 
Příští termín výborové schůze stanoven na 2.11.2021 od 18:00 hod. 

 
 
Zapsal: Mgr. et Bc. Ladislav Kilián 

    předseda MO 
 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


