
 

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

 

Č.j.: 1/2022 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 7.1.2022 v Dobšicích od 18:00  

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

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 



-  od Krajského úřadu Středočeského kraje dorazilo rozhodnutí o udělení výjimky pro lov elektrickým 
agregátem na rybářském revíru 411 009 – slouží výhradně pro vědecké účely ČHMU nebo univerzitu 
v Brně – MO agregát nevlastní a není důvod ho pořizovat 

- informoval o přípravě členů výboru na výdej povolenek v roce 2022, v lednu 2 řádné termíny a 
v únoru 1 termín – připraveny plexiskla mezi výdejci a žadateli o povolenky či členství, nařízené 
používání respirátorů a dezinfekce – vše bude dodržováno tak jak vyžadují nařízení vlády ČR 

- informoval o rezignaci člena výboru a funkci místopředsedy MO pana Pavla Šamši z osobních 
důvodů ke dni 31.12.2021, pan Šamša k tomuto dni odevzdal předsedovi svěřený majetek MO, 
kterým disponoval (brodící holiny) 

- informoval o nutnosti přípravy na výroční členskou schůzi, která bude již 5.3.2022 v Dobšicích, 
schůze je tento rok volební, nutno přichystat procesní věci a sledovat v té době platná 
epidemiologická nařízení 

- informoval o přípravě pozvánek na výroční schůzi, budou rozeslány a rozvezeny začátkem února 
členům 

- vzhledem k tomu, že pan Pavel Šamša a Vladimír Šamša v průběhu roku 2021 rezignovali na funkci 
člena výboru MO a další 2 členové současného výboru nebudou již kandidovat na období 2022 – 
2026, je nutné oslovit možné kandidáty na budoucí členy výboru MO a tím následného vzniku 
kandidátní listiny pro volby nového výboru na výroční schůzi 5.3.2022 – předseda dostal mandát od 
členů výboru oslovit potencionální uchazeče  

- informoval, že pan Pavel Bořek bude od roku 2022 spravovat rybochovné zařízení v Sánech – 
členové výboru jednohlasně odsouhlasili 

- informoval o nahlášení počtu ulovených kormoránů a volavek v roce 2021 na MěÚ Kolín a MěÚ 
Poděbrady, přesně podle rozhodnutí vydaných těmito správními orgány 

 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval o úpravě betonové požeráku u rybníka Nádrž z důvodu eliminace okřehku – při snížené 
hladině z důvodu opravy jezu bude úprava požeráku provedena 

- informoval o jednání s Ing. Táborskou z Povodí Labe ohledně opravy jezu pod Špinkovými, cca 
v břenu 2022 dojde k demolici stávajících karetek na jezu a následně pak začne stavba nového jezu  

 

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu  

- předložil členům výboru finální návrh rozpočtu na rok 2022, členové výboru se s ním detailně 
seznámili a následně byl rozpočet na rok 2022 jednohlasně schválen. Rozpočet byl zpracován jako 
vyrovnaný.  

 



5. Diskuse 

Mgr. Novotný – informoval o možnosti podání žádosti o dotaci na obnovu zázemí pro pobočné spolky 
z dotačního programu Středočeského kraje, v našem případě by se jednalo o rybářské zázemí 
v Sánech, žádost musí být podána do konce ledna a maximální výše žádosti může být max 400 000 Kč 
a spoluúčast spolku je 80 %. Členové výboru celou věc kolem podání žádosti prodiskutovali a pověřili 
Mgr. Novotného a předsedu Ing. Jedličku ke zjištění dalších informací o dotačním titulu a možnostech 
pro naši MO a možnou výměnu zázemí v Sánech, které slouží jako klubovna. Členové výboru budou o 
všem krocích informováni. 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 04.02.2022 v Dobšicích od 18:00. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


