ZÁPIS
z výroční členské schůze MO ČRS, z.s., Bakov nadJizerou
Dne: 3.3.2019
Místo: Bakov nad Jizerou, restaurace Beseda
Účast: dle prezenční listiny, s hlasem rozhodujícím přítomno 53 členů z 333 členů
hosté: 1x MO Bělá p. Bezdězem (př. Miroslav Neuman), 1x MO Mnichovo
Hradiště (př. Jiří Mareš), 1x SÚS (př. Jiří Eichler).

1. Předseda MO Mgr. Ladislav Kilián na úvod provedl kontrolu prezence
a konstatoval usnášeníschopnost.
2. Předseda MO Mgr. Ladislav Kilián zahájil členskou schůzi a přivítal hosty.
3. Předseda MO výboru Mgr. Ladislav Kilián uctil památku zesnulých členů.
4. Schválení programu členské schůze.
Hlasování: 53 pro, návrh přijat.
5. Volba mandátové a návrhové komise.
Členové ČRS Bakov nad Jizerou schvalují mandátovou a návrhovou komisi ve
složení:předseda - př. Milena Livorová, členové - př. Josef Folprecht a př.
Karel Venclák.
Hlasování: 53 pro, návrh přijat.
6. Kontrola plnění usnesení VČS 2018 jednatel Dvořák Jan – splněno.
7. Předseda Mgr. Ladislav Kilián přednesl zprávu předsedy MO o činnosti MO za rok
2018.
8. Jednatel Jan Dvořák přednesl zprávu MO za rok 2018.
9. Hospodář Dušan Hýbner přednesl zprávu hospodáře a rybářské stráže MO za
rok 2018 + proškolení členů MO – bližší podmínky výkonu rybářského práva na
revírech MO pro rok 2020.
10. Místopředseda Tomáš Masaryk přednesl zprávu za referenta mládeže o činnosti
mládeže v roce 2018.
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11. Přestávka.
12. Účetní Jana Králová DiS., přednesla finanční zprávu MO za rok 2018 s návrhem
rozpočtu na rok 2019. Rozpočet pro rok 2019 schválen.
Hlasování: 53 pro, návrh přijat.
13. Př. Jakub Hájek informoval o činnosti dozorčí komise v roce 2018.
14. Zpráva mandátové a návrhové komise – přítomno 53 členů, pro přijetí návrhu
potřeba 27 hlasů.
15. Členská schůze schvaluje kooptaci př. Pavla Kubouška do výboru MO.
Hlasování: 52 pro, 1 se zdržel, návrh přijat.
16. Členská schůze pro rok 2020 schvaluje:
A) Nástupní školení o první rybářský lístek
Dospělí 100,-Kč

Mládež 16-18 let 100,-Kč Děti do 15 let zdarma

Hlasování: 53 pro, návrh přijat.
B) Zápisné
Dospělí 500,-Kč

Mládež 16-18 let 300,-Kč Děti do 15 let 100,-Kč

Hlasování: 53 pro, návrh přijat.
C) Chod organizace
Dospělí 100,-Kč

Mládež 16-18 let 0,-Kč

Děti do 15 let 0,-Kč

Hlasování: 53 pro, návrh přijat.
D) Brigády a brigádní povinnost
Počet brigádnických hodin 10. Sazba za neodpracovanou hodinu je
100,-Kč. Povinnost odpracovat brigádní hodiny se nevztahuje na děti
do věku 15 let, ženy, ZTP, důchodce, kteří dovrší v roce 2020 věk 65
let, dále členy výboru a členy rybářské stráže, pokud aktivně
vykonávají svou činnost.
Hlasování: 53 pro, návrh přijat.
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E) Sankce
Špatně vyplněná nebo nevyplněná statistika na povolence 100,-Kč
Neodevzdaná povolenka v termínu do 15.1.2020
300,-Kč
Hlasování: 53 pro, návrh přijat.
F) Cena RMV
Dospělí
Mládež 16 – 18 let, ZTP, nad 70 let
Děti do 15-ti let

člen MO
1000,-Kč
600,-Kč
500,-Kč

hostovačka
1.700,-Kč
1.300,-Kč
1.200,-Kč

Výdej mimo úřední hodiny 50,-Kč.
Hlasování: 53 pro, návrh přijat.
G) Vložení revírů do sdruženého rybolovu pod ČRS SÚS s výjimkou tůně
Podzemanova a Dalešické tůně (RMV)
Hlasování: 53 pro, návrh přijat.
H) Podpora rozvojového fondu na nákup vodních ploch
Hlasování: 53 pro, návrh přijat.
17. Gratulace jubilantům:










Volodan Přemysl – 70 let - balíček
Folprecht Josef – 70 let - balíček
Falis Jiří – 70 let - nepřítomen
Wollman Karel – 70 let - nepřítomen
Franěk Josef – 70 let - balíček
Stehlík Lubomír – 70 let - balíček
Zahrádka Pavel – 75 let - nepřítomen
Konopásek Bohuslav – 75 let - nepřítomen
Kunc František – 75 let – nepřítomen

18. Vystoupení hostů


př. Jiří Eichler (SÚS)
 děkuje za pozvání a za podporu fondu na nákup vodních ploch,
 v r. 2018 se z fondu na nákup vodních ploch realizoval nákup rybníka
Stržený (Příbramsko), pískovna Písková Lhota u Poděbrad (připravuje
se do provozu) – přivítá podněty a návrhy k provozu (rybolov, služby
apod.)
 vyzdvihuje práci MO Bakov n. J. při práci s mládeží, ale vytýká malé
množství zpráv ke zveřejnění
 informuje o personálních změnách na sekretariátu SÚS.
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př. Miroslav Neuman (MO Bělá pod Bezdězem + DK SÚS)
 děkuje za pozvání,
 byl zvolen do dozorčí komise SÚS, informuje o personálních změnách
v DK, pracují aktivně – plánují uspořádat semináře pro členy DK MO,
přivítá podněty k činnosti DK SÚS,
 v MO Bělá pod Bezdězem řeší obdobné problémy, MO Bělá p. B.
souhlasí a též podporuje fond na nákup vodních ploch,
 zve 1.6.2019 na dětské rybářské závody „O pohár předsedy SÚS“ na
rybníku Slon,
 zve 27.4.2019 na rybářské závody „Bělský kapr“.



př. Jiří Mareš (MO Mnichovo Hradiště)
 děkuje za pozvání
 zve na výročí 110 let od založení organizace
 zve 4.5.2019 na rybářské závody „Veselá“
 informuje o možnosti zakoupení povolenek na RMV Veselá – informace
na webu
 informuje o ryb. revírech MO Mnichovo Hradiště (Jizera 6, Mohelka,
Zábrdka, RMV Veselá),

19. Diskuze


jednatel – omlouvá nepřítomnost starosty města Radima Šimáně na VČS
z důvodu pracovní vytíženosti, p. starosta přeje organizaci vše nejlepší
k významnému výročí vzniku, dále informuje pracích na čističce odpadních
vod společností VaK – logistika bude probíhat převážně kolem Podzemanovy
tůně – prosí o obezřetnost a děkuje za toleranci.



místopředseda – vyzývá členy, kteří disponují starými fotografiemi k jejich
zapůjčení k výročí vzniku MO



předseda – informuje o oslavách výročí vzniku organizace 8.6.2019 od 14:00
v areálu MO – rozpočet 60 tis. Kč,- z toho bude 50% pokryto dotacemi nebo
sponzorskými dary, na oslavách bude ukázána historie MO, ukázka živých
ryb, catering bude řešen dodavatelsky, vyzývá členy k výpomoci, bude možné
zakoupit upomínkové předměty,



př. Lubomír Stehlík ml. – informuje o problémech při výkonu rybářského práva
– nemožnost vstoupit na pozemky u Jizery z důvodu nutnosti překonání
oplocení majitelů pozemků


předseda – situace je právně velice složitá, nabádá ke vzájemné
toleranci
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20. Přednesení a schválení usnesení - př. Milena Livorová.
Hlasování: 53 pro, usnesení přijato.
21. Ukončení VČS – př. Ladislav Kilián.

Zapsal: Mgr. Jan Dvořák

Milena Livorová

Josef Folprecht

Karel Venclák

…………………

………………………

……………..…….

předseda MaN komise

člen MaN komise

člen MaN komise
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