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 10.9.2019
Počet listů: 2

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE ČRS MO BAKOV NAD JIZEROU
konané dne 3.9.2019 od 18:00 hod.

Přítomni:

Omluveni:

Dvořák Jan - jednatel, Masaryk Tomáš – místopředseda, Hýbner Dušan –
hospodář, 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, Hájek Jakub – člen DK, Zeman
Jan – člen DK, Folprecht Josef – člen MO, Jiří Kirschleager – člen MO, Králová
Jana – účetní,
Kilián Ladislav – předseda,

Průběh schůze a přijaté usnesení
1. Výborovou schůzi zahájil a řídil místopředseda Tomáš Masaryk a vyslovil požadavek
k činnosti na jednotlivých úsecích MO:
a) jednatel
- seznámil s úhynem ryb na revíru č. 411191, č. podrevíru 1 Veselá a jejich následné
likvidaci v kafilérii v Mimoni, zkontrolovány zbylé revíry – bez závad,
- obdrženo rozhodnutí k prodloužení platnosti dekretu na revír č. 411191 do r. 2031,
- příprava na vyúčtování členských známek a povolenek,
- MO Mladá Boleslav zasláno oznámení o přestupku zjištěného RS Bakov n.J.,
- poděkoval Mileně Livorové za přínos při oslavách 100 let organizace – předána kytice
a bonboniéra,
b) místopředseda
- „Ve vodě nežijí jen vodníci“ podzim 2019 – uskuteční se 12.9.2019, přijdou děti ze ZŠ
Bakov (46 dětí), požaduje zálohu 2.000,-Kč na občerstvení pro ně, žádá o ukázku živých
ryb – zajistí hospodář,
- informuje o výskytu ryb v rybníčcích v lokalitě Pod Bábou – MěÚ Bakov žádá o jejich
odlov – zajistí hospodář MO,
c) př. Frélich
- informace k dětskému kroužku – začne se po Vodnících, informace budou dostupné na
webu,
d) př. Venclák
- přednáší návrhy k možné diskuzi do budoucna – 10 let výročí držby nemovitosti
(klubovny), nákup člunu/kanoe, pronájem pozemku u Labe, pronájem/koupě chaty u Labe,
tématické zájezdy, vytvoření lovných míst u Jizery,

e) př. Podstatný
- předkládá vyúčtování rybářských závodů konaných 31.8.2019 na RMV Podzemanova –
bez závad,
- napíše článek do Bakovska.
Přijatá usnesení:
I)

Výbor MO schvaluje předat místopředsedovi částku ve výši 2.000,-Kč k uspořádání
akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“ podzim 2019 a ukládá mu povinnost předložit
vyúčtování na následující výborové schůzi.
Hlasování:

PRO 11

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Příští termín výborové schůze stanoven na 1.10.2019 od 18:00 hod.
Zapsal: Mgr. Jan Dvořák
jednatel MO
Ověřovatel zápisu: Jan Tomec

