
 

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

 

Č.j.: 2/2022 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 4.2.2022 v Dobšicích od 18:00  

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

Omluveni: Josef Vaníček, Pavel Bořek 

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 výdeji povolenek a členských známek v měsíci lednu – byly 2 termíny. Předseda se 
druhého výdeje nemohl z důvodu karantény zúčastnit. Plně ho zastoupil při výdeji Ing. Malý a pan 
Prokop, kdy od zájemců o povolenku vybrali rybářské doklady, dotyčný povolenku uhradil, následně 
Ing. Jedlička do 7 dnů od druhého výdeje povolenky vypsal a doručil členovi buď osobně nebo 
poštou. Tímto způsobem bylo vydáno celkem 25 ks povolenek. Předseda poděkoval Ing. Malému a 
panu Prokopovi za pomoc a za to, že vše proběhlo hladce a bez komplikací. 

- informoval o podpisu smlouvy o příspěvek na zarybnění od obce Opolany 

- rekonstrukce jezu v Sánech, dne 28.1.2022 proběhlo první jednání mezi dodavatelem stavby a 
investorem stavby, obcí Sány a naší MO. Jednání se zúčastnil Ing. Malý. Z jednání vyplynulo, že 
kontrolní dny stavby se uskuteční každý pátek od 9:00 hodin na obecním úřadu v Sánech. Podle 
harmonogramu prací bude celá rekonstrukce jezu dokončena do konce září 2022. Zhotoviteli stavby 
jsme nabídli plnou součinnost. Z jednání budou pořizovány kontrolní zápisy a naše MO bude 
v případě potřeby na kontrolní dny související s naší činností vždy přizvána.  

- předseda informoval členy výboru o provedené sumarizaci úlovkových lístků za rok 2021 a seznámil 
je detailně s výsledky sumarizace. Bylo na našem revíru uloveno i několik trofejních ryb. Sumář 
úlovků byl v termínu odevzdán na Středočeský územní svaz.  

- informoval o zajištění provozovatele občerstvení na rybářské závody, které se budou konat dne 
16.4.2022 na Dobšickém rameni 

- seznámil členy s plánem brigád na jaro 2022, plán brigád přítomní prodiskutovali a doladili 
podrobnosti, technické vybavení (křovinořezy) byly předány p. Psotovi k provedení servisu a 
odstranění případných možných závad. 

- informoval o probíhajících přípravách na výroční členskou schůzi, která bude již 5.3.2022 
v Dobšicích. Předseda oslovil potencionální nové kandidáty do výboru MO a v současné době zbývá 
obsadit ještě 1 mandát člena výboru, do výroční schůze předseda je pověřen k oslovení dalších 
potencionálních kandidátů na členy výboru MO Žehuň 

- informoval o rozeslání a roznesení pozvánek na výroční schůzi mezi členy MO Žehuň 

- informoval, že pan Bořek, který je pověřen realizací akce odstranění části porostu stulíku žlutého na 
Steklé strouze (na druhém korytě pod Klapkou) předsedovi sdělil, že by celá akce měla být provedena 
do konce února, tak jak je uvedeno v rozhodnutí od orgánu ochrany přírody MěÚ Kolín 

- předseda podal návrh na vyplacení odměn členům výboru a osobám, které se starají o chovné 
rybníky – výše odměny bude totožná jako za rok 2020 až na určité výjimky. Předseda pověřil 
pokladníka k vyplacení. 

 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- vyjádřil názor, že v případě poskytnutí řádné náhrady od Rybářství Chlumec za neumožnění stálého 
průtoku na Steklé Strouze, vysadit tyto ryby na úsek k Dobšicům, avšak po dokončení revitalizace 
rybníka v průběhu roku 2023 



 

 

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu  

 

5. Diskuse 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 04.03.2022 v Dobšicích od 18:00. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


