
Č.j.: 09/2018 

1 

 

 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň konané 6.7.2018 

v klubovně v Sánech 

 
Přítomni:                                                    

Ing. Ondřej Jedlička                                             

Mgr. Václav Wasserbauer                          

Jan Psota 

Vladimír Šamša  

 

Program: 

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička- předseda) 

2) Informace jednatele (Mgr. Wasserbauer- jednatel) 

3) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička) 

4) Informace hospodáře (Jan Psota) 

5) Závěr 
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1. Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička) 

2. Informace jednatele 

- Informoval o obsahu došlé pošty 

- Zdůraznil nutnost zúčastnit se schůzky, kterou svolal Krajský úřad odbor ŽP, 

která má za cíl vypracování novelizace nakládání s povrchovými vodami na 

vodním díle Žehuňský rybník, což v praxi znamená, kolik vody bude 

pouštěno jednotlivými odtoky. 

- Upozornil výbor na nutnost přepracování koncepce výdeje členských 

povolenek, za současné situace se zvětšuje množství rybářů, kteří vynechávají 

řádné termíny výdeje povolenek v lednu a únoru a během roku navštěvují 

výdejní místo pro výdej hostovacích povolenek, čímž neúměrně roste 

administrativní zátěž na výdejce povolenek. Navrhl, aby členské povolenky 

byly od roku 2019 jak v řádných termínech, tak i mimořádných, vydávány 

pouze v rybářské klubovně v Sánech, a to v případě mimořádných termínů 

pouze ve dnech zasedání Výboru tj. vždy první pátek v kalendářním měsíci. 

Návrh byl Výborem přijat. Dále navrhl, aby stejný systém byl aplikován na 

výdej členských známek, kvůli centralizaci administrativy – bude probráno 

s pokladníkem. 

- Dal výboru k diskusi návrh na vypracování směrnice o odměňování 

funkcionářů, která by byla předložena ke schválení členskou schůzí v roce 

2019. Odměňování by bylo transparentní a mělo jasná pravidla. 

- Informoval o průběhu stěhování archívu z Obecního úřadu v Dobšicích do 

klubovny v Sánech. 

3. Zpráva předsedy 

- Informoval o dalších komplikacích spojených s administrací dotace OP 

rybářství 2014-2020 

- Informoval o rozhodnutí FIA o revitalizaci/odbahnění/ Žehuňského rybníka, 

s tím, že k našim připomínkám bylo přihlédnuto. 

- Informoval o udělení povolení na odlov volavky a kormorána 

- Vyzdvihl nutnost lékařských vyšetření RS periodicky po pěti letech 

- Upozornil na nízký stav vody 

- Informoval o přípravných opatřeních v průběhu úniku otravných látek 

z Nového Bydžova, v našem revíru nebyla otrava zaznamenána 

- Zmínil změnu podpisového vzoru statutářů u bankovního účtu 

- Informoval o problémech s odkupem zbývajícího pozemku pod rybníkem 

v Sánech, kde s námi majitel nekomunikuje, čímž je narušen celý proces 

získání pasportu, potažmo povolení na odběr vody právě do sánského 

odchovného zařízení. 

4. Informace hospodáře 

- Informoval o vysazení 30tis ks lína vel. 0 na rybník v Sánech 

- Hovořil o průseku travního porostu na cestě na Badra 

5. Závěr 

 


