
Č.j.: 10/2018 

1 

 

 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň konané 9.8.2018 

v klubovně v Sánech 

 
Přítomni:                                                    

Ing. Ondřej Jedlička                                             

Mgr. Václav Wasserbauer                          

Jan Psota 

Vladimír Šamša  

Pavel Šamša 

Mgr. Oldřich Novotný 

Ing. František Malý 

 

Program: 

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička- předseda) 

2) Informace jednatele (Mgr. Wasserbauer) 

3) Projev předsedy (Ing. Jedlička) 

4) Debata Výboru na téma pořádání oslav k 90. výročí vzniku naší organizace, které se 

uskuteční v roce 2019  

5) Zpráva pokladníka (Ing. Malý) 

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

2. Informace jednatele 

- Informoval o obsahu došlé pošty 

- Předal k debatě návrh manželů Růžičkových na odkoupení části pozemku 

v našem vlastnictví 

3. Zpráva předsedy 

- Informoval o přesunutí jednání o novelizaci nakládání s povrchovými vodami 

žehuňského rybníka na 18.9.2018 

- Upřesnil termíny výlovů: Badra – 29.9.2018, Sány – 6.10.2018 

- Informoval o pokračování jednání o odkupu pozemků pod rybníkem v Sánech 

- Informoval o průběhu řízení ve věci povolení odstřelu volavky 

- Hovořil o reakci ČRS MO Žehuň na žádost o stavební povolení k revitalizaci 

žehuňského rybníka 

- Uvedl konkrétní ochranná opatření proti úhynu ryb při nedostatku vody na 

Badrech 

- Informoval o průběhu kontroly v rámci operačního programu Rybářství 2014-

2020 

- Nabídl možnost odkoupení valníku na rozvoz rybí násady a nákupu nového 

čerpadla jakožto výměnu za neopravitelně porouchané staré 

- Navrhl debatu na téma oslav 90. výročí vzniku naší organizace v roce 2019 

 

       4.  Debata Výboru na téma pořádání oslav k 90. výročí vzniku naší organizace, které se 

uskuteční v roce 2019 

- ZÁSADNÍ PODMÍNKA - Je nutné zajistit dostatečné množství personálu 

(alespoň 8lidí), jakožto traťové rozhodčí na rybářské závody a zajištění 

hladkého průběhu večerní zábavy (Mgr. Wasserbauer) 

- Otázka kapely (Mgr. Novotný) 

- Otázka doplňkového programu (Ing. Jedlička) 

- Otázka získání dotací na akci (Mgr. Novotný) 

5. Zpráva pokladníka 

- Informoval o stavu pokladny a účtu, aktuálním stavu výdeje členských 

známek 

6. Závěr 

 


