
 

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

 

Č.j.: 3/2022 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 4.3.2022 v Dobšicích od 18:00  

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

Omluveni: Josef Vaníček  

Hosté: Mgr. Oldřich Novotný, Petr Krause, Pavel Bohatý, Jakub Syrový, Luboš Vondráček 

 

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 členy výboru i hosty 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 podpisu smlouvy o příspěvku na zarybnění s obcí Sány na částku 10 000 Kč 

- informoval o únorovém výdeji povolenek 

- informoval o průběhu akce ,,Redukce stulíku“ pod bezpečnostním přelivem Žehuňského rybníka, 
redukce proběhla 21.2.- akce proběhla bez komplikací, jen se následně musí odstranit kořeny stulíků 
z vodního toku  

-informoval o přípravě rybářských závodů – nutno vytvořit plakáty, zajistit občerstvení, propagaci 

- informoval o přípravách na výroční členskou schůzi, která se uskuteční následující den, tj. 5.3.2022. 
Z tohoto důvodu byli pozváni na jednání i navržení kandidáti do výboru MO a dozorčí komise a to 
pánové Mgr. Oldřich Novotný, Petr Krause, Pavel Bohatý, Jakub Syrový, Luboš Vondráček. 
Kandidátům byla dána možnost informovat se, jak probíhají výbory MO a předseda je seznámil 
s chodem MO a pravidly jednání  

 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval o plánovaném zarybňování kaprem, línem a amurem, kterého má naše MO 
objednaného u MO Rožďalovice 

- informoval o průběhu prací na jezu v Sánech, který prochází rekonstrukcí a buduje se zde nový 
vakový jez 

- informoval o plánovaném nátěru Boudy v Sánech a přilehlého vagónu při brigádách, které jsou 
v měsíci březnu v Sánech plánovány 

- informoval o skutečnosti, že odtok z Libněveského ramena není funkční, někde je potrubí zacpáno. 
Bude nutné odkryt skruže u Lánské strouhy a zjistit stav, následně se musí určit postup sjednání 
nápravy a vyčištění, aby bylo potrubí znovu průtočné 

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu  

5. Diskuse 

Předseda DK pan Mgr. Novotný informoval o provedené inventuře majetku MO, která byla v Sánech 
provedena dne 5.2.2022 za přítomnosti dozorčí komise. Inventura majetku a revize hospodaření MO 
byla shledána bez závad a vše je vedeno řádně a dle platných právních předpisů. 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat mimořádně dne 31.03.2022 v Dobšicích od 18:30. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


