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             Zápis z Výroční členské schůze MO ČRS Žehuň konané 

                            29.2.2020 v Dobšickém šenku 

 
 

Přítomni za Výbor: 

   Ing. Ondřej Jedlička 

   Ing. František Malý 

   Vladimír Šamša 

   Pavel Šamša 

   Jan Psota 

   Pavel Bořek 

 

 

    

   Za dozorčí komisi: 

   Mgr. Oldřich Novotný 

   Jaroslav Selichar 

 

 

   Členská základna: 

   52 přítomných členů 

 

 

    

   Program: 

 

1.   Prezence a zahájení. 

2.   Volba mandátové a návrhové komise. 

3.   Zpráva předsedy organizace za rok 2019. 

4.   Zpráva rybářského hospodáře za rok 2019. 

5.   Kooptace člena výboru MO a kooptace člena dozorčí komise MO. 

6.   Přestávka na občerstvení – cca 20 minut. 

7.   Volba delegáta na územní konferenci ČRS SÚS 23.05.2020. 

8.   Zpráva o účetní závěrce za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. 

9.   Zpráva dozorčí komise organizace. 

10. Diskuse. 

11. Zpráva mandátové komise. 

12. Zpráva návrhové komise – předložení návrhu Usnesení. 

13. Závěr. 
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Předseda (Ing. Jedlička): 

-   Uvítal přítomné a odložil začátek schůze o 15 minut, aby Členská schůze byla 

    usnášeníschopná. 

-   Seznámil přítomné se programem schůze. 

-   Hlasování o programu – schválen jednohlasně 

-   Návrh mandátové komise – Pivný, Votava, Psota – schváleno jednohlasně 

-   Návrh návrhové komise – Vejmelka, Selichar, Beran 

-   Minuta ticha za zesnulé členy 

  Informace z dění za uplynulý rok 2019 

- Seznámil se stavem členské základny ke dni 29.2.2020 

- Revitalizace Žehuňského rybníka 2019 – 2023  - stále trvá 

- Naše snahy o zachování průtoku přes jez na Klapce 

- v květnu podána rezignace člena výboru pana Mgr. Václava Wasserbauera z funkce    

  jednatele MO ČRS Žehuň k 31.12.2019 

- Problém s průtokem vody přes jez na Klapce v Žehuni. (Jednání mezi Povodím 

  Labe a rybářstvím Chlumec nad Cidlinou) 

- Odhalení sochy Cidlina v Dobšicích nad Cidlinou (příspěvek ČRS MO Žehuň) 

- Úhyn ryb na řece Cidlině na Badrech a Lánské strouze (největší uhynulá ryba 

   sumec velký – 180cm) 

- Povoláno Povodí Labe, KVS Nymburk, ČIŽP k odebrání vzorků ryb a vody 

- Oznámení výsledků o provedené kontrole úhynu (nedostatek kyslíku) 

- Odlov ryb elektrickým agregátem na řece Cidlině – Ústav biologie obratlovců 

  akademie věd 

- Beseda o rybářství na ZŠ v Žehuni 

- Rybník v Sánech – rekonstrukce jezu v Sánech 

- Povolení k přívodu elektrické energie k ovládání jezu v Sánech přes pozemek ČRS  

  MO Žehuň 

- Dotace K2019 a její administrace 

- Sánský zpravodaj – poděkování za možnost prezentace 

- nová prezentace naší organizace – zpravodaj obce Opolany 

- Povolenky na výměnu 3x Kolín, 2x Pátek, 3x Poděbrady, 2x Žiželice  

  a nově 2 x Velký Osek 

- Propozice a pozvání na konání rybářských závodů 18.4.2020 na rameně v Dobšicích 

- Nákup nových bund pro rybářskou stráž a jejich předání členům rybářské stráže 

 

 

Zpráva rybářského hospodáře za rok 2019 (Psota)     

 

-  Obeznámil s průběhem brigád – rozdány pozvánky s termíny brigád 

-  Problémy s průtokem vody na Klapce v Žehuni 

-  Průběh výlovů jednotlivých rybníků 
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-  odchov rychlené štiky 

-  Sumář vysazených ryb do revíru za rok 2019 

-  Přehled největších úlovků za rok 2019 

-  Sumář vydaných povolenek 

-  Činnost rybářské stráže 

-  Termín školení nových členů 3.4.2020 v Rybářské boudě v Sánech od 17:00 hod 

-  Informace o brigádách za rok 2019 – nízká účast členů 

-  Nákup obilí na krmení ryb – uskladněno 

-  Poděkování všem zúčastněným subjektům za spolupráci a výpomoc v roce 2019 

 

 

Kooptace člena výboru MO a kooptace člena dozorčí komise MO 

 

- Uvolnění člena Pavla Bořka z funkce dozorčí komise a jeho kooptace na funkci 

jednatele MO ČRS Žehuň – hlasováno – jednohlasně schváleno 

- kooptace člena Josefa Macha do funkce dozorčí komise – hlasováno – jednohlasně 

schváleno 

 

 

 

Volba delegáta na územní konferenci ČRS SÚS 23.05.2020 

 

- Navrhnut Jan Psota – hlasováno – jednohlasně schváleno 

 

 

Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 (Ing. Malý)   

 

-  Informace o stavu rozpočtu – přebytkový 

-  Podrobný přehled příjmů 

-  Podrobný přehled výdajů 

-  Zvýšení výdajů za úklid a likvidaci uhynulých ryb – poplatek za kafilerii, nákup  

   plastových popelnic, vyplacení mimořádných odměn zúčastněným členům při  

   úklidu a likvidaci uhynulých ryb. 

-  Stav majetku a finančních prostředků 

-  Návrh rozpočtu na rok 2020 – vyrovnaný 

 

 

Zpráva dozorčí komise organizace (Mgr. Novotný) 

 

-  Dokladová revize, plnění opatření uložených při minulé kontrole 

-  Pokladní deník a vedení účetní evidence – bez závad 

-  Rybniční hospodaření a vedení hospodářské evidence 
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-  Směrnice odměňování 

-  Revize evidence majetku 

-  Členská základna 

-  Práce výboru MO, organizační činnost 

-  Poděkování všem členům výboru za odvedenou práci 

 

 

Diskuse: 

-  Pan J. - Návrh změny dodatku pro děti do 15 let – lov dravých ryb na živou rybičku 

hlasováno – jednohlasně schváleno 

-  Pan M. - Návrh zapůjčení hostovací povolenky na dobu 10 dní – hlasováno – 

neschváleno 

-  Pan Z.  - Návrh vypracovat opatření k rozebírání hrázek v našem revíru na řece 

Cidlině z důvodu zadržování vody a vše zaslat dopisem na Ministerstvo životního 

prostředí. 

 

 

Zpráva mandátové komise 

 

-  52 přítomných 

 

 

Zpráva návrhové komise – předložení návrhu Usnesení 

 

Z Výroční členské schůze MO ČRS Žehuň konané dne 29.02.2020 v Dobšicích. 

1. Výroční členská schůze schvaluje: 

* Zprávu předsedy organizace 

* Zprávu hospodáře organizace 

* Pokladní a účetní zprávu 

* Kooptaci pana Pavla Bořka do výboru MO ČRS Žehuň s funkcí jednatele 

* Kooptaci pana Josefa Macha jako člena dozorčí komise MO ČRS Žehuň 

* Rozpočet na rok 2020 

* Vyplatit odměny vybraným funkcionářům za rok 2019 

* Dodatek rybářského řádu na rok 2021 

* Odpracování 10 brigádnických hodin pro členy naší organizace, osvobozeny jsou 

ženy, členové starší 65 let, invalidé a nemocní po předložení lékařského potvrzení. 

Hodiny je možno zaplatit sazbou 150 Kč za 1 neodpracovanou hodinu 

* Členové naší organizace starší 70 let, mají povolenku za polovinu, podmínkou je 

členství v naší organizaci nejméně 20 let. 

* pro rok 2021 zůstane naše organizace samostatně hospodařící 

* Zápisné pro nové členy je 1500 Kč 
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2.Výroční členská schůze bere na vědomí: 

* Zprávu dozorčí komise 

* Odstoupení z funkce jednatele a člena výboru p. Mgr. Václava Wasserbauera 

* Povolenky do Poděbrad, Pátku, Kolína, Žíželic a Velkého Oseka, půjčovat nejdéle 

na 7 dní, podmínkou je vlastnictví povolenky vydané naší organizací na revír 411009 

Cidlina 1B 

 

3.Výroční členská schůze volí: 

* delegáta pana Jana Psotu na územní konferenci konanou dne 23.05.2020 v 

Průhonicích 

 

 

Závěr: 

 

- Předseda MO ČRS Žehuň poděkoval všem přítomným za účast na Výroční členské 

schůzi. 

    

 

 

 

 

                                                                              Zapsal: Pavel Šamša 

       místopředseda ČRS MO Žehuň 

 

     

 

 
     


