
 

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

 

Č.j.: 10/2020  

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 1.10.2020 v Sánech 18:00  

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

Omluveni: Josef Vaníček, Mgr. Oldřich Novotný, 

Hosté: Ing. Ladislav Vacek 

 

Program:  

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička- předseda)  

2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)  

3) Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

4) 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 

- přivítal na výborové schůzi pana ředitele Ing. Ladislava Vacka, ředitele Rybářství Chlumec nad 
Cidlinou, a.s., který byl znovu pozván na výbor MO Žehuň, aby osvětlil nesouhlasné stanovisko 
Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. ve věci výše kompenzace v podobě zarybnění na část revíru (část 
Steklé strouhy), kde z důvodu odbahnění Žehuňského rybníka nepoteče přes zimní měsíce voda. Ing. 
Vacek vyjádřil prosbu o snížení výše kompenzace na cca 1/3 z důvodu nepříznivé ekonomické situace 



a současného stavu s herpes virem kapra koi. Po diskusi mezi členy výboru MO Žehuň s panem Ing. 
Vackem, mu bylo sděleno nesouhlasné stanovisko s jeho návrhem. Po delším projednání ve výboru 
bude Ing. Vackovi zaslán druhý návrh ze strany MO Žehuň a to nejpozději do 12.10.2020. Celá věc tedy 
bude předmětem dalších jednání. 

- dále předseda informoval členy výboru o udělení rozhodnutí od Státní veterinární správy pro 
Středočeský kraj ve věci povolení výlovu Nádrže v Sánech dne 10.10.2020. Žádost byla na Státní 
veterinární správu pro Středočeský kraj zaslána z důvodu vydání nařízení Krajské veterinární správy, 
Státní veterinární správy pro Středočeský č. j. SVS/2020/093207-S, s platností od 13.08.2020, ve kterém 
jsou vymezena ochranná a dozorová pásma, do kterých spadá i náš revír Cidlina 1 B 411 009. Nařízení 
je vydáno z důvodu výskytu potvrzené nebezpečné nákazy ryb herpesvirózy Koi (herpesviróza kapra 
Koi) v k. ú. Hradišťko II. Rozhodnutí o povolení výlovu rybníka Nádrž v Sánech bylo vydáno 
s upřesněním přesného místa, kde mají být všechny ryby vysazeny.  

- informoval o proběhlé akci ,,Ukliďme Opolany“, v obci Opolany dne 19.9.2020 – zúčastnil se hospodář 
a předseda  MO Žehuň  

- z SÚS obdrženy informace o odložení územní konference, dále byly zaslány formuláře na 
objednávku povolenek a členských známek na rok 2021 

- informoval o skutečnosti v říjnu podat žádosti na okolní obce s žádostmi o příspěvek na zarybnění 
na rok 2021 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval plánovaném termínu výlovu Nádrže v Sánech, který se uskuteční již 10.10.2020 od 7:00, 
9.10. od 15:30 hod. bude provedena příprava výlovu a následně téhož dne od 17:00 se bude uklízet 
krmné obilí na Badrech. Hospodář všechny přítomné členy výboru pozval na výlov Nádrže s žádostí o 
výpomoc. Po diskusi bylo rozhodnuto o povinném nošení ochranných prostředků (roušek) po celou 
dobu brigády dne 9-10.10.2020 z důvodu předcházení možnosti nákazy na spolkové akci ČRS MO 
Žehuň. 

 

4. Diskuse 

-  účetní Ing. Malý seznámil členy výboru s pokladním deníkem za 9/2020 (stav poklady, BÚ) 

 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 6.11.2020 v Dobšicích od 18:00. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


