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Zápis z Výroční členské schůze MO ČRS Žehuň konané 

2.3.2019 v Dobšickém šenku 

 
Přítomni za Výbor:                                                    

Ing. Ondřej Jedlička                                             

Mgr. Václav Wasserbauer                          

Vladimír Šamša 

Pavel Šamša 

Ing. František Malý 

Jan Psota 

František Vaníček 

 

Za dozorčí komisi: 

Mgr. Oldřich Novotný 

 

Členská základna: 

56 přítomných členů 

 

 

Program: 

1. Prezence a zahájení 

2. Volba mandátové a návrhové komise.  

3. Zpráva předsedy organizace za rok 2018 

4. Zpráva rybářského hospodáře za rok 2018 

5. Přestávka na občerstvení – cca 20 minut  

6. Zpráva jednatele organizace za rok 2018 

7. Zpráva o účetní závěrce za rok 2018 a návrh rozpočtu na 2019 

8. Zpráva dozorčí komise organizace 

9. Diskuse 

10. Zpráva mandátové komise 

11. Zpráva návrhové komise - předložení návrhu Usnesení 

12. Závěr 

 

 

Předseda (Jedlička): 

- Uvítal přítomné a odložil začátek schůze o 15minut, aby Členská schůze byla 

usnášeníschopná 

- Seznámil přítomné se programem schůze 

- Hlasování o programu – schválen jednohlasně 

- Návrh mandátové komise – Bořek, Vokál, Štěrba – hlasování - schváleno jednohlasně 
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- Návrh návrhové komise – Bohatý, Štěrba, Vondráček – hlasování - schváleno 

jednohlasně 

- Minuta ticha za zesnulé členy 

- Informace z dění za uplynulý rok 2018 

 – změna u rejstříkového soudu, Dotace OPR 2014-2020, Nové internet. stránky, nový 

email 

- Revitalizace Žehuňského rybníka – časový harmonogram prací, naše snahy o 

zachování průtoku přes klapku 

- Manipulační řád pro vodní dílo Žehuňský rybník – jednotlivé subjekty, které mají 

zájem na využití vody 

- Rybník v Sánech – nadcházející rekonstrukce jezu v Sánech a potíže s dodávkou vody, 

zajištění povolení pro odběr vody – vytvoření pasportu, výkup pozemků 

- Prodej části pozemků na nichž stály částečně nemovitosti manželů R. 

- Dotace K2018 a její získání 

- Žádosti o dotace na zarybnění od obcí a výsledky jednání 

- Sánský zpravodaj – poděkování za možnost prezentace 

- Nové povolenky na výměnu Kolín, Pátek, Žíželice  

- Výročí 90. let založení naší organizace – pozvánka na oslavy 

- Rozdány odměny za dlouholeté členství  

 

Zpráva rybářského hospodáře za rok 2018 (Psota) 
 

- Obeznámil s průběhem brigád 

- Problémy s nedostatkem vody 2018 + potíže kolem rekonstrukce jezu v Sánech 

- Průběh výlovů jednotlivých rybníků 

- Úhyn násady mníka kvůli mrazům 

- Rychlení štiky 

- Sumář vysazených ryb za rok 2018 

- Přehled největších úlovků 

- Sumář vydaných povolenek 

- Likvidace kormorána 

- Činnost rybářské stráže – seznámil s jednotlivými členy 

- Termín školení nových členů 

- Seznámil s termíny a místem brigád 

- Poděkování všem zúčastněným subjektům za spolupráci a výpomoc v roce 2018 

 

 

Zpráva jednatele organizace za rok 2018 (Wasserbauer) 

 

 
- Seznámil přítomné s obsahem směrnice GDPR 

- Poděkoval za výrazné zlepšení při vyplňování úlovkových lístků a promítl odstrašující 

příklady 

- Informoval o dlouhodobém vývoji úlovků 

- Představil směrnici odměňování 

- Seznámil s obsahem webových stránek a požádal o registraci za účelem informovanosti o 

změnách a termínech 

 

 

Zpráva o účetní závěrce za rok 2018 a návrh rozpočtu na 2019 (Malý) 

 

- Informoval o stavu rozpočtu – přebytkový 
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- Podrobný přehled příjmů 

- Podrobný přehled výdajů – zvýšení sazby za poštovné a cestovních nákladů 

- Stav majetku a finančních prostředků 

 

Zpráva dozorčí komise organizace (Novotný) 

 
- Dokladová revize, plnění opatření uložených při minulé kontrole 

- Pokladní deník a vedení účetní evidence 

- Rybniční hospodaření a vedení hospodářské evidence 

- Členská základna 

- Směrnice GDPR 

- Směrnice odměňování 

- Revize evidence majetku 

- Práce Výboru MO, organizační činnost 

- Poděkování členům výboru za odvedenou práci 

 

 

Diskuse 

- Pan M. navrhl, aby bylo možné si ponechat od 1.5. do 15.6. pouze jednu ušlechtilou 

rybu za den – hlasování o návrhu – zamítnut 1pro/3zdrželi/52proti 

- Diskuse o použití trojháčků v souladu s novou platnou legislativou 

 

Zpráva mandátové komise 

 

56 přítomných 

 

Zpráva návrhové komise - předložení návrhu Usnesení 

 

Z Výroční členské schůze MO ČRS Žehuň konané dne 2.3.2019 v Dobšicích.  

1. Výroční členská schůze bere na vědomí:  

* Zprávu předsedy organizace  

* Zprávu hospodáře organizace  

* Zprávu jednatele organizace  

* Pokladní a účetní zprávu  

* Zprávu dozorčí komise  

2. Výroční členská schůze schvaluje:  

* Rozpočet na rok 2019  

* Dodatek k rybářskému řádu na rok 2020  

* Směrnici odměňování  

* Odpracování 10 brigádnických hodin pro členy naší organizace, osvobozeny jsou ženy, 

členové starší 65 let, invalidé a nemocní po předložení lékařského potvrzení nebo pro 

pracovní zaneprázdněnost, v takovém případě však nutno podat žádost, kterou posoudí výbor. 

Hodiny je možno zaplatit 150 Kč za 1 hodinu.  

* Členové naší organizace starší 70 let, mají povolenku za polovinu, podmínkou je členství v 

naší organizaci nejméně 20 let  

* Pro rok 2020 zůstane naše organizace samostatně hospodařící  

* Zápisné pro nové členy je 1500 Kč  

* Povolenky do Poděbrad, Pátku, Kolína a Žiželic půjčovat nejdéle na 7 dní podmínkou je 

vlastnictví povolenky vydané naší organizací na revír Cidlina 1b  

* Vyplatit odměny vybraným funkcionářům za rok 2018  
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Hlasování o snesení – schváleno jednohlasně 

 

Závěr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


