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Zápis ze členské schůze MO ČRS Žehuň konané 3.3.2018 

v sále Dobšického šenku v Dobšicích 

 
Přítomno: celkem 52 členů 

 

Program schůze 

 Zahájení 

 Schválení mandátové, návrhové a volební komise 

 Zpráva předsedy o činnosti MO za volební období 

 Zpráva hospodáře 

 Zpráva pokladníka o finančním hospodaření, stavu majetku a návrh rozpočtu na r.2018 

 Zpráva Dozorčí komise za volební období 

 Diskuse 

 Volby do Výboru a Dozorčí komise 

 Zpráva volební komise 

 Zpráva mandátové komise 

 Zpráva návrhové komise -  předložení návrhu usnesení 

 Hlasování o navrženém usnesení  

 Závěr a rozloučení 

 

 

Zahájení, Schválení mandátové, návrhové a volební komise a Zpráva předsedy o činnosti MO za 

volební období (Předseda MO ČRS Psota): 

 Přivítal přítomné účastníky členské schůze 

 

 Vzhledem k nízkému počtů účastníků oznámil konání nové schůze za 15 minut, čímž splnil 

podmínku, že pokud není přítomno k ohlášenému času konání více než 50 % členů MO, což je 

podmínka konání řádné schůze, bude neprodleně oznámeno konání náhradní členské schůze 

se stejným programem za 15 minut. 

 

 Zahájil schůzi 

 

 Přivítal starostu Dobšic M. Popka 

 

 přednesl a nechal schválit program schůze /aklamací/ - program byl schválen /pro všichni 

přítomní/ bylo rozhodnuto, že návrh byl přijat 

 

  představil a nechal /aklamací/ schválit: 

 komisi mandátovou a návrhovou pro evidenci počtu přítomných – Předseda 

mandátové komise Štěrba J., členové: Beran J., Maláček J. /pro všichni přítomní/ 

 komisi volební – předseda volební komise: Bořek P.,členové: Dej M., Vokoun K. /pro 

všichni přítomní/ 

 

 popřál vybraným členům k významnému životnímu jubileu 

 jmenoval nově přijaté členy 

 oznámil jména členů, kteří nezaplatili členský příspěvek 

 hovořil o situaci spojené s rekonstrukcí jezu v Sánech, zejména zajištění přívodu vody do 

rybníka v průběhu rekonstrukce jezu, nutnosti vykoupení přilehlých pozemků, vytvoření 

pasportu kvůli povolení na odběr vody z řeky 
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 hovořil o zvyšující se administrativní zátěži 

 představil hospodářské prostředky zakoupené v rámci dotačního programu – přívěs, čerpadlo, 

nádrž na přepravu živých ryb 

 vysvětlil okolnosti z jednání se společností ČEZ v souvislosti s průřezem vegetace – 

společnosti ČEZ bylo umožněno vykonat průřez v oblastech, kde mají technologie 

 nastínil skutečnosti spojené se schvalováním nového Rybářského řádu – nové změny mají cílit 

na nadměrný počet ulovených ryb, v současnosti se jedná o úpravách doby lovu, délky 

ulovených ryb, množství kusů, které si lze přivlastnit 

 poděkoval Výboru uplynulé období 

 předal slovo hospodáři Ing. Jedličkovi 

 

Zpráva hospodáře (Hospodář MO ČRS Žehuň Ing. Jedlička): 

 

 hovořil o slabé účasti na brigádách a o nutnosti zvýšení poplatku za neodpracované 

brigádnické hodiny na 150kč/1hodina, jakožto kompenzace 

 informoval o hospodaření na rybníkách 

 upřesnil výlov rybníka na Badrech na podzim 

 rozvedl komplikace spojené se zajištěním fungování rybníka v Sánech po dobu rekonstrukce 

jezu -  zajištění přívodu vody do rybníka, nutnosti vykoupení přilehlých pozemků, vytvoření 

pasportu kvůli povolení na odběr vody z řeky, geodetické zaměření 

 uvedl informace o množství a cenách násady 

 informoval o nutnosti odložení rybářských závodů na příští rok 

 hovořil o květnovém výlovu Bader 

 představil hospodářské prostředky zakoupené v rámci dotačního programu – přívěs, čerpadlo, 

nádrž na přepravu živých ryb 

 vysvětlil okolnosti spojené s opravou čerpadla 

 osvětlil situaci kolem označení lovných míst a rozmístění informačních tabulí na Libněveském 

rameni 

 uvedl, že znovu byla udělena výjimka na lovnou míru sumce velkého na 20cm 

 informoval o účasti ing. Malého a sebe na prověrkách hospodaření 

 upozornil na problémy s vyplňováním povolenek – nepíšou se docházky, mnohdy není 

uvedena váha úlovku, časté chyby v závěrečných součtech 

 upozornil na nedostatečný počet kontrol rybářské stráže (RS) a představil nové členy RS – 

Bořek P., Štěrba J., Vondráček L. 

 informoval o množství vydaných povolenek, počtu ulovených ryb, trofejních úlovcích a 

možnosti nalezení těchto informací na webu organizace 

 Upřesnil kde lze požádat o zapůjčení výměnných povolenek do Poděbrad a Pátku 

 pozval na školení nových členů, které proběhne v klubovně organizace v Sánech dne 6.4. od 

17:00 

 podal informace o nových webových stránkách a zvažované možnosti registrace členů na 

našich internetových stránkách, ti tak získají cenný informační kanál a ušetří organizaci 

prostředky při rozesílání pozvánek a informací poštou 

 představil dodatek k Rybářskému řádu na rok 2019 

 uvedl termíny brigád pro rok 2018 

 

Hlasování o návrhu na navýšení ceny za neodpracované brigádnické hodiny na 150kč/1hodina  

 

 

 Předseda Psota nechal Členskou schůzi hlasovat o návrhu na navýšení ceny za neodpracované 

brigádnické hodiny na 150kč/1hodina /pro všichni/ návrh byl přijat 

 

Zpráva pokladníka (Ing. Malý) 
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 objasnil schodkový rozpočet pro rok 2017 – navýšení nákladů na cesty – více cestování, 

zvýšené sazby, nákup hospodářských prostředků, méně vydaných povolenek, zatím 

neproplacení dotací 

 informoval o příjmech a výdajích – krmivo, hospodářské prostředky, odstřel kormorána 

 upozornil na navýšení ceny za členské známky na 500kč 

 informoval o stavu finančních prostředků, stavu majetku a navrhl rozpočet na rok 2018 

 

Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2018  

 

 

 Předseda Psota nechal Členskou schůzi hlasovat o návrhu na návrhu rozpočtu na rok 2018 /pro 

všichni/ návrh byl přijat 

 

 

Zpráva Dozorčí komise za volební období (Mgr. Novotný) 

 

 Informoval, že nebyly shledány žádné nedostatky v hospodaření organizace 

 Uvedl namátková kontrola DK neshledala žádné pochybení 

 Vysvětlil důvody navýšení nákladů v roce 2017 - navýšení nákladů na cesty – více cestování, 

zvýšené sazby, nákup hospodářských prostředků, méně vydaných povolenek, zatím 

neproplacení dotací 

 Uvedl, že došlo ke splnění usnesení za rok 2017 

 

Diskuse (navrhl předseda Psota) 

 

Nebyly vzneseny žádné návrhy na diskusi 

 

Volby do Výboru a Dozorčí komise 

 Předseda Volební komise Bořek P. seznámil kandidáty se způsobem volby – aklamací (tento 

způsob byl navržen a nebyly vzneseny žádné námitky) jednotlivě představil kandidáty do 

Výboru, Dozorčí komise a kandidáta na předsedu organizace 

 Kandidáti vyřkli souhlas s přijetím mandátu v případě zvolení 

 Proběhla volba /aklamací/ kandidátů, vždy jednotlivě s následujícím výsledkem: 

 

 

Kandidáti 

 

Výbor MO:                                                        Dozorčí komise MO: 

Ing. Ondřej Jedlička /všichni pro/                                   Mgr. Oldřich Novotný /všichni pro/ 

Ing. František Malý  /všichni pro/                                   Jaroslav Selichar /všichni pro/ 

Mgr. Václav Wasserbauer /všichni pro/                          Pavel Bořek /všichni pro/ 

Jan Psota /všichni pro/ 

Pavel Šamša /všichni pro/ 

Vladimír Šamša /všichni pro/ 

Josef Vaníček (čestný člen) /všichni pro/ 
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Předseda organizace: 

Ing. Ondřej Jedlička /všichni pro/ 

 

Bývalý předseda Psota se ujal slova: 

 

 oznámil, že do deseti dnů od uskutečnění Výroční členské schůze, bude svolána schůze 

Výborová, kde bude volbou rozhodnuto o rozdělení jednotlivých funkcí. Výsledek bude 

zveřejněn na internetových stránkách MO 

 vyzval k přečtení: 

 

 Zprávy volební komise o výsledcích voleb (viz přílohy) 

 Zprávy mandátové komise o počtu přítomných rybářů (viz přílohy) 

 Zprávy návrhové komise - předložení návrhu Usnesení (viz přílohy) 

 Hlasování o navrženém usnesení  /všichni pro/ - návrh přijat 

 Rozloučil se a poděkoval za účast 

 

Nově zvolený předseda organizace (Ing. Jedlička) a závěr: 

 

 Poděkoval za projevenou důvěru 

 Poděkoval končícím členům Výboru (Psota V., Kunc Z.) a předal jim věcné dary 

 Rozloučil se a poděkoval za účast 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda Ing. Ondřej Jedlička                          …………………………… 

 

 

Jednatel Mgr. Václav Wasserbauer                 …………………………… 

 

 

 

 

 

 

V Dobšicích dne 3.3.2018 

 

 

Zpracoval: 

Mgr. Václav Wasserbauer 

 

Počet příloh: 3 


