
 

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

 

Č.j.: 4/2021 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 7.5.2021 v Sánech od 18:00  

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

Omluveni: Josef Vaníček, Pavel Bořek Vladimír Šamša 

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 podepsáních posledních veřejnoprávních smluv s příspěvkem na zarybnění od obce 
Sány a Žehuň, vše se vyúčtovalo obratem a nemáme vůči žádné obci resty 



- na SZIF přes Portál farmáře, byla podána žádost v rámci dotačního programu DT 17. kde je dotace 
přiznána z plochy revíru v ha , v našem případě se bude jednat o částku 10 – 12 tis. Kč, rozhodnutí by 
mělo přijít na podzim 2021 

- ČEZ Distribuce a.s. provedl na naši žádost ořez stromů, které se již dotýkali vodičů el. energie a 
docházelo zejména při dešti k el. výboji a tím ohrožovalo kolemjdoucí a také rybáře. Přes naši žádost 
se celá věc začala řešit a do měsíce byly nebezpečně přerostlé dřeviny odstraněny.  

- MěÚ Poděbrady vydal rozhodnutí k mimořádné manipulaci na jezovém hrazení na Lánské strouze 
(Pod Grábnerem) dojde k výměně výdřevy stavidla, omezení průtoku do Lánské strouhy na nezbytně 
dlouhou dobu 

- informoval o podání žádost na MěÚ Poděbrady ve věci odlovu volavky popelavé a kormorána 
velkého, na revíru Cidlina 1 B, z důvodu vznikajících značných škod na rybí obsádce, rozhodnutí o 
odlovu těchto druhů bylo povoleno Mysliveckému spolku Žehuň a to na dobu 3 let  

- od SÚS přišla nabídka na pořízení dětských reflexních vest s logem vodníka a územního svazu a 
nápisem ,,I já budu jednou rybářem“ 5 ks vest dostane MO zdarma, po diskusi se celkem objednalo 
dohromady 12 vest, ty budou rozděleny po 4 kusech do mateřských škol v obci Sány, Opolany a 
Žehuň.  

- informoval o vyplacení odměn za práci ve výboru MO Žehuň za rok 2020 

- od SÚS obdržena informace o odložení územní konference SÚS na 21.10.2121 od 13 hodin 

- informoval o vývoji návrhu nového znaku MO Žehuň, který jsme zadali vytvořit grafikovi, postupným 
výběrem jsme dospěli ke 2 verzím, výbor MO Žehuň vybral následně jednu z verzí a ta je finální. Bude 
následovat  

- informoval o úmrtí Doc. Ing. Vladimíra Brabence CSc. – za MO byla rodině zaslána kondolence 

- informoval o výdeji povolenek, k dnešnímu dni bylo vydáno celkem 153 ks povolenek a další hosté i 
noví členové se do naší MO hlásí 

 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval o provizorní opravě karetkového jezu v Sánech pod Špinkovými, kterého se zúčastnil 
spolu s pracovníky Povodí Labe 

- informoval o sekání trávy kolem vývěráku 

- informoval o násadě mníka která je ve výtěráku o délce cca 1,5 cm k dnešnímu dni 

 

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu  

- informoval o úhradě daně z nemovitosti z pozemků ve vlastnictví MO ve výši 2 161 Kč 



5. Diskuse 

-  Mgr. Novotný informoval o neschváleném záměru od obce Dobšice vybudovat u Dobšického 
ramene schodiště a zábradlí. Upozornil na možnost použitých dubových kůlů z Dobšického oppida  

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 04.06.2021 v Sánech od 18:00. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


