MO ČRS Bakov nad Jizerou, z.s.,
Jizerní 35, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 185 720 57,
e-mail: crs.mo.bakovnj@seznam.cz, www.mocrsbakov.cz, tlf: 775286766
Bakov nad Jizerou 17.6.2019
Počet listů: 2

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU
konané dne 4.6.2019 od 18:00 hod.
Přítomni:

Omluveni:

Kilián Ladislav – předseda, Dvořák Jan - jednatel, Masaryk Tomáš –
místopředseda, Kuboušek Pavel – zástupce hospodáře, Cuc Vojtěch – člen
výboru, Livorová Milena – člen výboru, Dvořák Jaroslav – člen výboru, Venclák
Karel – člen výboru, Podstatný Luděk – člen výboru, Frélich Karel – člen výboru,
Vyhlas Martin – člen výboru, Tomec Jan – předseda DK, Folprecht Josef – člen
MO, Králová Jana – účetní,
Hýbner Dušan – hospodář, Zeman Jan – člen DK,

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
1.5.2019 do 31.5.2019 - vzato na vědomí,
- zaslána žádost KÚ Stčk o prodloužení platnosti dekretu na revír č. 411191,
- uhrazena daň z nemovitosti pro r. 2019,
b) místopředseda
- informoval o přípravách na oslavy 100 let od založení organizace – je třeba vyzvednout
zapůjčené pivní sety z Mn. Hradiště, od spol. Jaznak vyzvednout přenosné dopravní
značení k uzavírce (oboje bez úplaty),
c) př. Frélich
- na dětských závodech přítomno 45 dětí,
- předložil vyúčtování pořádaných dětských závodů – bez závad,
d) př. Venclák
- zakoupena lednice
e) př. Tomec
- informuje o termínu veřejných rybářských závodů na RMV Podzemanova – 31.8.2019,
- z diskuze návrh jmenovat př. Luďka Podstatného jako osobu zodpovědnou za uspořádání
závodů a předložení vyúčtování – př. Podstatný přijímá,
- jednatel navrhuje před závody v termínu 22.8.-30.8.2019 vícezarybnění kaprem 400kg,
- jednatel navrhuje předat př. Podstatnému provozní zálohu ve výši 20.000,-Kč na
uspořádání a zajištění veřejných rybářských závodů,
- případná mimořádná schůze proběhne v srpnu.

Přijatá usnesení:
I)

Výbor MO schvaluje vícezarybnění kaprem na RMV Podzemanova o váze 400kg,
pověřuje hospodáře toto realizovat v termínu 22.8.-30.8.2019 a ukládá jednateli
vyrobit upozornění pro hájení RMV – zákazu rybolovu v termínu od 26.8.-31.8.2018
a tyto následně umístit.
Hlasování:

II)
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Výbor MO schvaluje předat př. Podstatnému částku ve výši 20.000,-Kč
k uspořádání a zajištění veřejných rybářských závodů 31.8.2019 na RMV
Podzemanova a ukládá mu povinnost předložit vyúčtování na následující výborové
schůzi.
Hlasování:
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Příští termín výborové schůze stanoven na 3.9.2019 od 18:00 hod.
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák
jednatel MO
Ověřovatel zápisu: Jan Tomec

