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Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň konané 4.5.2018 

v klubovně v Sánech 

 
Přítomni:                                                    

Ing. Ondřej Jedlička                                             

Mgr. Václav Wasserbauer                          

Jan Psota 

Pavel Šamša  

Vladimír Šamša  

Mgr. Oldřich Novotný 

Jan Štěrba 

 

Program: 

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička) 

2) Informace jednatele (Mgr. Wasserbauer) 

3) Projev předsedy (Ing. Jedlička) 

4) Debata Výboru na téma činnost rybářské stráže a závěrečné usnesení  

5) Informace hospodáře (Jan Psota) 

6) Závěr 
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1. Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička) 

2. Informace jednatele 

- Informoval o uzavření smlouvy se společností Postsignum o vytvoření 

certifikační autority za MO ČRS Žehuň, nastínil možnost přidání dalších 

oprávněných osob, mimo rámec statutářů, pro vytvoření elektronického 

podpisu. 

- Vysvětlil okolnosti ústní dohody s se starostou obce Dobšice o vyzvednutí 

dokumentace dlouhodobě uložené na obecním úřadě v Dobšicích, ke kterému 

by mělo dojít v průběhu srpna letošního roku 

- Informoval o obsahu došlé pošty 

3. Zpráva předsedy 

- Informoval o vysazení úhořího monté „pod klapkou“ (viz fotodokumentace na 

www.rybarizehun.cz) 

- Informoval o vysazení 30tis ks štiky velikosti 0 (50% do revíru, 50% na chov) 

- Hovořil o slovení rybníka Na Badrech a přenesení štiky do Sán 

- Sdělil informace o podané žádosti o dotaci K2018 

- Osvětlil okolnosti urgence zápisu změn u Rejstříkového soudu, kvůli podání 

žádosti o proplacení dotace OP rybářství 2014-2020 a problémy 

s dodavatelskou firmou, zastoupenou Ing. Haladou. Tato je z naší strany 

opakovaně urgována a přes to, díky její nečinnosti, hrozí prodlení při podání 

žádosti o proplacení dotace a tím k její ztrátě. 

- Informoval, že osobně obvolal 20 členů, kteří ani do 30.4.2018 nezaplatili 

členský příspěvek, v rozporu s povinnostmi, jež jim ukládá Rybářský řád 

- Požádal jednatele o doplnění tel. kontaktů na rybářskou stráž na webové 

stránky organizace. 

- Informoval o probíhajícím řízení ve věci vytvoření povolení na odběr vody 

pro rybník v Sánech 

4.  Debata Výboru na téma činnost rybářské stráže (RS) a závěrečné usnesení 

- Byly předány náležitosti na základě ustanovení nových členů RS 

- Výbor se usnesl na okolnostech, které zavazují členy RS k odebrání 

povolenky k lovu a to: 

 Za použití zakázaných způsobů lovu 

 Za neoprávněné přivlastnění úlovku (ryba nedosahuje stanovené míry nebo ryba není 

zapsána v úlovkovém lístku) 

 Závažné porušení rybářského řádu a dodatku 

 Opakované nezapsání docházek k vodě (2x a dost) 

 Porušení denní doby lovu (2x a dost) 

 V případě závažné situace bude požadována asistence policie ČR 

 Zabavená povolenka bude předána Výboru MO ČRS Žehuň, který dále rozhodne o 

dalším postupu 

 

- RS nabádána k jednání s rozvahou a vykonávání činnosti alespoň ve dvou 

5. Informace hospodáře 

- Požaduje, aby mu členové RS, ale i ostatní členové organizace hlásili stav 

průtoku vody na klapce – v případě, že bude menší než 2cm po celé délce. 

Zajistí nápravu, aby nedocházelo k úhynu ryb kvůli nedostatku kyslíku ve 

vodě. 

6. Závěr 

 

http://www.rybarizehun.cz/

