
 

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

 

Č.j.: 1/2021 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 8.1.2021 v Dobšicích od 18:00  

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

     Ing. František Malý, 

Omluveni: Josef Vaníček 

Hosté: Mgr. Oldřich Novotný, 

 

Program:  

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička - předseda)  

2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)  

3) Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

4) Zpráva pokladníka (Ing. Malý)  

5) 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 

- informoval o zrušení akce Silvestrovké opékání v Sánech a rozloučení s rokem 2020, zrušeno z důvodu 
vládních nařízení a zákazu shromažďování většího množství osob z důvodu epidemie koronaviru 

 



 

 

- seznámil členy výboru se situací kolem rekonstrukce jezu v Sánech – investor Povodí Labe stále vybírá 
v rámci výběrového řízení dodavatele stavby, ale na akci jsou finanční prostředky připraveny – 
pandemie prodlužuje výběrové řízení 

- informoval o skutečnosti podání žádosti na okolní obce s žádostmi o příspěvek na zarybnění na rok 
2021. Zatím ve věci naší žádosti rozhodli tyto obce: Sány příspěvek 10 000 Kč, Dobšice příspěvek 
6 000 Kč, Žehuň příspěvek 5 000 Kč. Choťovice 3 000 Kč a Opolany příspěvek 10 000 Kč. Tímto obcím 
děkujeme za jejich příspěvek na zarybnění v roce 2021. 

- informoval o průběhu žádosti pana doktora Jančáka ze Sán, na prořezání jasanu či jeho skácení mezi 
Nádrží v Sánech a jeho nemovitostí. Ze stromu odpadávají větve a ohrožují novou krytinu na 
přístřešku, který je v těsné blízkosti. Výbor osloví odbornou firmu a problémový jasan u rybářské 
Boudy bude buď prořezán nebo skácen – zaleží na vydaném povolení od obce Sány o které bude 
zažádáno  

- informoval o prvním výdeji povolenek dne 2.1.2021 v Sánech – výdej probíhal od 8 do 12 hodin, bez 
větších komplikací, fronty se tvořili nárazově a do rybářské boudy byly osoby pouštěny jednotlivě, 
k dispozici měli před boudou desinfekci, roušky, vyznačené rozestupy na čekání ve frontě, uvnitř měly 
všechny osoby nasazené roušky a výdejce povolenek mezi žadatelem o povolenku dělilo plexisklo, 
výdej byl plynulý a vyřízeno bylo více než 70 členů MO Žehuň 

- informoval o nutnosti vyplnění výkazu o činnosti MO Žehuň za rok 2020 a zaslání do 15.1.2021 na 
Středočeský územní svaz 

- informoval, že po odevzdání všech povolenek do 15.1.2021 bude pracovat na sumarizaci úlovkových 
lístků vydaných v roce 2021 

 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval o zakoupení krmné kukuřice, na přikrmování ryb a dále informoval o objednávce kapra a 
lína z MO Rožďalovice – odběr násady proběhne v měsíci březnu nebo dubnu, záleží na termínu 
výlovu 

 

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu  

- předložil členům výboru vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2021 

- předložil členům výboru plán plnění rozpočtu za rok 2020 a to k datu 31.12.2020 

 

 



4. Diskuse 

-  Mgr. Novotný jako předseda dozorčí komise byl pověřen předsedou MO Žehuň k provedení 
inventury majetku za rok 2020. Mgr. Novotný se spojí se členy dozorčí komise a inventura majetku 
bude provedena v co nejbližším termínu a ve spolupráci s výborem MO Žehuň 

 

- p. Šamša Pavel předložil členům výboru návrh do diskuse na výroční členskou schůzi ve věci: 

1. Zvýšení počtu kontrol rybářské stráže 

2. Zvýšení lovné míry štiky obecné na 60 cm nebo 65 cm 

3. Změna zahájení doby dravých ryb (vyjma sumce velkého) a to od 1.9.2022 

4. Omezení počtu ulovených dravých ryb (vyjma sumce velkého) na jednu povolenku 20 ks dravých 
ryb. 

Po dlouhé diskusi mezi členy výboru ČRS MO Žehuň, byl v rámci výboru podpořen návrh pana Pavla 
Šamši, na zvýšení míry štiky obecné na 60 cm nebo 65 cm, kdy tento návrh bude předložen na výroční 
členské schůzi v roce 2021 a bude dána možnost členům MO Žehuň se k němu vyjádřit, zaujmout 
k němu svá stanoviska a pokud bude podpořen, bude možnost o něm dle jednacího řádu hlasovat 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 05.02.2021 v Dobšicích od 18:00. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


