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ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU 
konané dne 2.11.2021 od 18:00 hod. 

 
 
Přítomni:   Kilián Ladislav – předseda, Masaryk Tomáš – místopředseda, Dvořák Jan - 

jednatel, Hýbner Dušan – hospodář, Podstatný Luděk – člen výboru, Dvořák 
Jaroslav – člen výboru, Cuc Vojtěch – 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, KirschsehlägerJiří – člen 
MO, Folprecht Josef – člen MO, Králová Jana – účetní 

Omluveni:  Kuboušek Pavel – zástupce hospodáře 
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 
1.10.2021 do 31.10.2021 - vzato na vědomí, 
- informuje o nahlášených škodách na majetku MO pojišťovně Generali – střecha 
nemovitosti čp. 35 a přístřešek, v důsledku silného větru z 21.10.2021, 
- informuje o povinnosti MO evidovat vodní díla v katastru nemovitostí, pokud jsou jejich 
vlastníci, 
- MěÚ v Bakově n. Jiz. předloženo vyúčtování dotace z rozpočtu města za r. 2021, 
- v měsíci listopad 2021 bude zažádáno o dotaci z rozpočtu města Bakov n. J. pro rok 
2022, 
- hospodářské vyrovnání se uskuteční 11.11.2021 od 16:00 hod. v sídle SÚS, 
- vypovězeno pojištění o odpovědnosti za provoz přívěsného vozíku r.z. 33-MB-92, 
- informuje o úspěšném odlovu mihule potoční z důvodu rekonstrukce mostku na Malé 
Bělé – zajišťoval hospodář, 
- seznamuje s výsledky ichtyologického průzkumu na toku Jizery v ryb. revíru 411028, 
- informuje o nabídce triček pro členy RS a funkcionáře MO s příspěvkem SÚS, navrhuje 
zakoupit pro členy RS 3xhnědých a pro funkcionáře MO 2x hnědých trik, 
 
 
 
b) př. Frélich 
- informuje o činnosti dětského ryb. kroužku za měsíce říjen, 
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c) př. Tomec 
- informuje o zadržené povolence člena MO a plánovaném kárném řízení, úkony provedla 
zdejší RS (př. Vyhlas a př. Frélich), 
 
d) př. Hýbner 
- seznamuje se zarybněním revírů za měsíc říjen, 
 
e) př. Dvořák Jaroslav 
- podává informace k možnému pytláctví na revíru 411028 – místu se bude ve zvýšené 
míře věnovat RS v rámci své činnosti, 
 
f) př. Hájek 
- informuje k situaci stavidlového jezu na RMV Tůň Podzemanova – v současné době 
dochází k protékání a průsaku vody v jezu, sám zde umístil vhodný igelit – efekt dočasný, 
nelze odpouštět voda z RMV a tudíž se nedá držet stanovená hladina v nádrži a přítoku, 
objekt bude nutno opravit na jaře 2022 spolu s bagrováním přítoku, práce, které zde byly 
vyhotoveny technickou četou MěÚ Bakov hodnotí jako neprofesionální a neodborné. 
Předseda MO vyvolá jednání s představiteli města Bakov n. J. k nápravě, 
 
g) př. Kilián 
- seznamuje s průběhem a výsledky konference SÚS, kde byl delegátem, 
- představuje schválené dokumenty konferencí SÚS – Usnesení konference, Statut 
společného rybolovu, Rozvojový fond na nákup vodních ploch, Informační list cen 
povolenek na r. 2022, 
- inventarizace majetku MO – proběhne k 30.11.2021 (majetková) a k 31.12.2021 
(dokladová), navrhuje členy inventarizační komise pro rok 2021 – předseda př. Masaryk 
Tomáš, členové př. Zeman Jan, př. Venclák Karel a účetní Králová Jana.  
 
 
 

Přijatá usnesení: 
 

I) Výbor MO schvaluje zakoupení triček pro členy RS a funkcionáře MO s příspěvkem 
SÚS, a to následovně: pro členy RS každému 3ks hnědých trik a pro funkcionáře 
MO každému 2ks hnědých trik. 
 
Hlasování:  PRO 9   PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

II) Výbor MO schvaluje složení inventarizační komise pro rok 2021 – předseda př. 
Masaryk Tomáš, členové př. Zeman Jan, př. Venclák Karel a účetní Králová Jana. 
 
Hlasování:  PRO 7   PROTI 0   ZDRŽEL SE 2 
 

 
 
Příští termín výborové schůze stanoven na 7.12.2021 od 18:00 hod. 

 
 
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák 

    jednatel MO 
 
 

Ověřovatel zápisu: Jan Tomec 


