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Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň konané 7.12.2018 

v Dobšicích 

 
Přítomni:                                                    

Ing. Ondřej Jedlička                           

Ing. František Malý                      

Mgr. Václav Wasserbauer                          

Jan Psota 

Mgr. Oldřich Novotný 

Vladimír Šamša  

Josef Vaníček (čestný člen) 

 

Program: 

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička) 

2) Informace jednatele (Mgr. Wasserbauer) 

3) Projev předsedy (Ing. Jedlička) 

4) Projev hospodáře (Jan Psota) 

5) Informace pokladníka (Ing.Malý) 

6) Předseda DK (Mgr. Novotný) 

7) Diskuse a závěr 
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1. Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička) 

 

2. Informace jednatele 

 

- Informoval o výsledcích jednání o dotaci na obecním úřadě v Žehuni 

- Pozitivní výsledky jednání o sponzorství rybářských závodů 2019 s firmou Rybashop24 

- Zajistil z MZ Praha ověřený dekret o samostatném hospodaření naší organizace 

- Předložil členům Výboru k podpisu rozšířenou verzi zpracování os. údajů 

- Informoval o změnách v dodatku na rok 2019 

- Předal podklady pro výdej povolenek, evidenci brigád a členských příspěvků 

- Předložil ke schválení směrnici odměňování členů výboru a rybářské stráže – jednohlasně 

schváleno všemi přítomnými 

- Informoval o výsledcích výdeje povolenek za rok 2018 v porovnání s rokem 2017 

- Navrhl využití projektoru na Členské schůzi 2019 

- Navrhl občerstvení pro každého účastníka Členské schůze 2019 

- Navrhl na čestné členy dlouholeté členy Výboru – V.P. a Z.K. – jednohlasně scháleno. 

 

3. Projev předsedy 

- Informoval o stavu výkupu pozemků po rybníkem v Sánech – komplikovaná situace 

kolem jednoho z vlastníků – ohrožení termínu pro získání pasportu, a tím i povolení na 

odběr vody v průběhu a po rekonstrukci jezu v Sánech 

- Nastínil rozpočet na rok 2019 

- Hovořil o výsledcích jednání s obcemi, které jsme žádali o dotace na zarybnění 

- Předložil termíny výdeje povolenek na rok 2019 

- Navrhl výdej členských povolenek a placení členství pouze v klubovně v Sánech, nikoli 

na výdejním místě pro hostovací povolenky. Členské povolenky a členské známky se 

mimo řádných termínů budou vydávat na požádání pouze na výborových schůzích, které 

se konají vždy první pátek v měsíci. Důvodem je složitá agenda s tím spojená a 

centralizace potřebné dokumentace – jednohlasně schváleno výborem. 

- Informoval o odměně za sečení trávy na našich pozemcích v Sánech 

- Hovořil o možnostech a dodavatelích na zakoupení násady kapra na rok 2019 

- Informoval o vydání nových průkazů hospodáře a zástupce hospodáře 

- Přednesl náměty k rybářským závodům 2019 – ceny pro vítěze 

- Hovořil o dodatku na rok 2019 

 

4. Projev hospodáře (Jan Psota): 

- Informoval o dovozu materiálu na výlovy 

 

5. Informace pokladníka (Ing. Malý): 

- Informoval Výbor o stavu účtu a pokladny 

 

6. Předseda DK 

- Informoval, že spolek Dobšan zajistí kapelu na slavnosti 90. výročí založení naší 

organizace 

- Informoval o možnostech získání dotace na slavnosti 

- Společnost No Production zajistí mořskou pannu 

- Nabídl možnost reklamy do Občastníku 

- Informoval o termínu provedení inventury majetku 
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7. Diskuse 

- Pořádání rybářských závodů a večerní zábavy 20.4.2019 – zajištění, průběh, 

ceny atd. 

- Nedostatek vody na keretkách 

 

 


