
 

Český rybářský svaz, z.s.                           
místní organizace Žehuň 
IČO: 47528630 
Žehuň 136  PSČ: 289 05 

 

Č.j.: 4/2020  

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 6.3.2020 v Dobšicích 18:00 

  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Vladimír Šamša, Pavel Šamša, Ing. František Malý 

Omluveni: Pavel Bořek, Josef Vaníček, Jan Psota 

Hosté: Mgr. Oldřich Novotný 

 

Program:  

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička- předseda)  

2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)  

3) Diskuse 

    

1. Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička)  

- Jednání výborové schůze zahájil předseda MO ČRS Žehuň, přivítal přítomné a seznámil je s 

programem a plánovaným průběhem výborové schůze. K programu nebyly žádné připomínky a byl 

jednomyslně schválen. Schůzi nadále řídil. 

2. Zpráva předsedy – informoval o obsahu došlé pošty, připomněl a provedl kontrolu zápisu a 

usnesení z minulé chůze 

- od obce Žehuň, jsme obdrželi smlouvu o poskytnutí finanční podpory s příspěvkem na zarybnění ve 

výši 5 000 Kč 

- poděkoval všem členům výboru za bezchybné a precizní zvládnutí výroční členské schůze, konané 

dne 29.2.2020 v sále Dobšického šenku 



- informoval o objednaných rybách na zarybnění, objednávka kapra, líná, dodávka úhořího monté 

z dotace EU – bude vše v průběhu března a dubna 

- informoval o termínech brigád, členové výboru si rozdělily termíny dozoru a jak si předají potřebné 

vybavení pro realizaci údržby revíru, k tomu nahlášeno pálení v aplikaci HZS 

- křovinořez HONDA z roku 1997 již dosluhuje, bude třeba zakoupit nový – předseda s účetním zařídí 

- z důvodu pasportizace Nádrže v Sánech, bude dne 21.03.2020 provedeno zaměření pozemků 

s ohledáním skutečných hranic pozemků – zúčastní se p. Vladimír Šamša 

- rybářské závody, třeba zajistit nákup cen a roznést plakáty po okolních obcích + medializace na 

webových stránkách obcí v našem okolí 

 

4. Diskuse 

- účetní p. Ing. Malý informoval o stavu běžného účtu a pokladny 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 3.4.2020 v Sánech od 18:00. 

 

Ing. Ondřej Jedlička v.r.                                                                      Pavel Bořek v.r. 

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


