
 

Český rybářský svaz, z.s.                           
místní organizace Žehuň 
IČO: 47528630 
Žehuň 136  PSČ: 289 05 

 

Č.j.: 5/2021 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 4.6.2021 v Sánech od 18:00  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Jan Psota, Pavel Šamša, Ing. František Malý, Vladimír Šamša 

Omluveni: Josef Vaníček, Pavel Bořek  

Hosté: Mgr. Oldřich Novotný, 

 

Program:  

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička - předseda)  

2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)  

3) Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

4) Zpráva pokladníka (Ing. Malý)  

5) Diskuse    

1. Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička)  

- Jednání výborové schůze zahájil předseda MO ČRS Žehuň, přivítal přítomné a seznámil je s 
programem a plánovaným průběhem výborové schůze. K programu nebyly žádné připomínky a byl 
jednomyslně schválen. Schůzi nadále řídil. 

 

2. Zpráva předsedy – informoval o obsahu došlé pošty, připomněl a provedl kontrolu zápisu a 
usnesení z minulé chůze 

- informoval o rozhodnutí MěÚ Poděbrady ve věci povolení Mimořádné manipulace na VD Sány (jez 
pod Špinkovými) a jeho plánované rekonstrukci, která dle rozhodnutí může začít 8/2021 a potrvá do 
12/2022. Zda opravdu začne v tento termín není jisté, neboť Povodí Labe dodavatele stavby stále 
hledá. 



- informoval o drobném úhynu ryb na Dobšickém rameni, vše průběžně sbíráno a likvidováno 

- informoval o výrobě nových cedulí na označení revíru + klidové zóny – nutno nainstalovat k revíru – 
výbor MO zhodnotil cedule jako zdařilé 

- informoval, že do současné doby neuhradilo členství v MO 6 osob, tyto budou následně vyloučeni 
z MO 

- informoval o obnovení el. certifikátu pro el. podpis pro sebe a pana Bořka – z důvodu podávání 
zpráv o udržitelnosti v návaznosti na přidělené dotace v minulých letech 

- Obec Žehuň požádala naši MO o zaslání zprávy o činnosti za celý rok 2020, předseda zaslal 6 
stránkový materiál místní kronikářce  

- proti epidemiologická opatření se uvolnila, dle stanov musíme uspořádat výroční schůzi, výbor MO 
se rozhodl uskutečnit výroční členskou schůzi v termínu 17.7.2021 od 14 hodin v sále Dobšického 
šenku, předseda zajistí rozeslání pozvánek a členové výboru si připraví své příspěvky do prezentace a 
diskusi – předseda pověřen zarezervováním sálu u obce Dobšice 

- informoval o množících se stížnostech na vypuštěné kachny divoké u Dobšického mostu – spojil se 
s mysliveckým hospodářem MS Žehuň, z jednání vyplynula změna krmného místa kachen směrem 
výše po proudu, aby se přímo nestahovali k Dobšickému mostu, na oplátku rybáři vyrobí a označí 
okolí u mostu informačními cedulemi o zákazu krmení kachen z důvodu toho, že když je lidé a rybáři 
krmí, tak se k nim kachny sjedou podívat, což logicky plaší ryby a obtěžuje přítomné rybáře. Celá věc 
se bude monitorovat a v případě potřeby se přijmou další opatření. 

 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval o čištění vtoku do Výtěráku z důvodu nízké hladiny vody 

- informoval o nedodání rychlené štičky 

- informoval o plánovaném slovení mníka z Výtěráku a dle jeho množství navrhuje odprodej do MO 
v rámci SÚS 

- hospodář se zúčastnil informační schůzky dne 31.5.2021 na OÚ Opolany s organizací Mas Zálabí, 
jednání se zúčastnili i ostatní obecní a okolní spolky – na jednání byl nastíněn výhled obce Opolany 
v oblasti místního rozvoje a získávání dotací a grantů 

- informoval o poruše čerpadla TROPIC – pokusí se opravit, pokud nepůjde zakoupíme nové 

 

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu  

- informoval o vyhotovení daňového přiznání Ing. Fejfarovou a jeho podání na FÚ + vyhotovení účetní 
závěrky  

 



5. Diskuse 

-  pan Vladimír Šamša navrhl zakoupit novou travní sekačku s pojezdem, ta stávající je již nevyhovující 
a sekačka s pojezdem by mu ulehčila práci při sekání pozemků kolem rybníka Nádrž, výbor jeho 
žádost projednal a pověřil Ing. Malého výběrem a objednáním nové sekačky  

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 02.07.2021 v Sánech od 18:00. 

 

 

Ing. Ondřej Jedlička v.r.                                                                      Pavel Bořek v.r. 

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


