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Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň konané 7.9.2018 

v klubovně v Sánech 

 
Přítomni:                                                    

Ing. Ondřej Jedlička                                             

Mgr. Václav Wasserbauer                          

Vladimír Šamša  

Pavel Šamša 

Mgr. Oldřich Novotný 

Ing. František Malý 

Jan Štěrba 

Martin Dej 

 

Program: 

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička- předseda) 

2) Informace jednatele (Mgr. Wasserbauer) 

3) Projev předsedy (Ing. Jedlička) 

4) Debata Výboru na téma „směrnice odměňování rybářské stráže“ 

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 

- Upozornil na nutnost zohlednit v rozpočtu na rok 2019 poplatek za webovou 

doménu a webhosting 

- Vysvětlil okolnosti výběrového řízení a závěrečné ceny reklamních předmětů 

připravovaných jako dar pro členy k 90. letému výročí založení naší 

organizace – navrhl ke schválení – jednomyslně schváleno 

- Upřesnil důvody vytvoření směrnice odměňování  - transparentnost, jasně 

stanovená pravidla spravedlivá pro všechny 

 

3. Zpráva předsedy 

- Informoval o odeslání vyjádření k revitalizaci Žehuňského rybníka, kde opět 

žádáme zohlednění zachování průtoku vody přes klapku v průběhu odbahnění 

- Sdělil, že on a jednatel popřáli osobně našemu čestnému členu Josefu 

Vaníčkovi k jeho významnému životnímu jubileu 

- Upozornil, že v otázce žádosti o dotaci v OPR 2014-2014 byly odeslány 

poslední požadované dokumenty a již nic nestojí v cestě proplacení dotace 

- V otázce dotace K-18 byly splněny všechny náležitosti a čeká se na 

proplacení dotace 

- Předložil nový termín pro opravu jezu „pod klapkou“ na 15.9.2018 7:30 

- Upozornil na termín schůze zástupců dotčených revitalizací Žehuňského 

rybníka na 18 .9. 2018 

- Upřesnil termíny výlovů 

- Informoval o přidělení výjimky na míru sumce a odlov volavky 

- Vysvětlil důvody a obsah směrnice pro odměňování rybářské stráže, která 

bude předložena ke schválení Členskou schůzí v roce 2019 

 4.  Debata Výboru na téma „směrnice odměňování rybářské stráže“ 

5. Zpráva pokladníka 

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

známek 

6. Závěr 

 


