
 

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

 

Č.j.: 11/2021 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 3.12.2021 v Dobšicích od 18:00  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Jan Psota, Ing. František Malý 

Omluveni: Josef Vaníček, Pavel Šamša, 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 vydání rozhodnutí od MěÚ Kolín na redukci porostu stulíku žlutého v Žehuni na Klapce 
– pod bezpečnostním přepadem – redukce porostu je plánována na cca polovině současně zarostlé 
plochy mechanizaci (vytrháním kořenů) – platnost povolení do 28.03.2023 – redukce stulíku bude 
provedena v případě příznivého počasí v lednu 2022 



- protože je rok 2022 volební, bude se volit nový výbor MO a další činné orgány, vzhledem ke 
skutečnosti že 3 současní členové výboru již nebudou v nadcházejícím volebním období dále 
pokračovat, předseda oslovil potencionální kandidáty, vše s nimi prodiskutoval a čeká se na jejich 
vyjádření 

- informoval o vytištění dodatků na příští rok se zapracováním změn, které vzešly z výroční schůze 

- 26.11.2021 proběhlo v Lahovicích na Středočeském územní svazu hospodářské vyrovnání za rok 
2021, vše bez závad, byly naskladněny nové členské známky a povolenky na rok 2022, zakoupeny 
nové rybářské řády pro samostatné MO a drobný materiál  

-  informoval o podání žádostí o finanční příspěvky na zarybnění revíru v roce 2022, byly osloveny 
obce Žehuň, Dobšice, Sány, Choťovice a Opolany. Zatím schváleno Žehuň 5 000 Kč, Choťovice 3 000 
Kč, Dobšice 6 000 Kč a Sány 10 000 Kč, čekáme tedy již na rozhodnutí obce Opolany.  

- informoval o proběhlém sněmu ČRS, který se uskutečnil dne 20.11.2021 v Praze, na sněmu MO 
Žehuň zastupoval předseda a hospodář MO Žehuň – členové výboru byli seznámeni s usnesením 
sněmu ČRS 

- informoval o záměru výboru MO vybudovat v roce 2022 novou lávku u Dobšického ramene, nabídku 
na vyhotovení podal p. Vokál, již byly zakoupeny pochozí rošty a v jarních měsících se na nové lávce 
začne pracovat, instalace by měla proběhnout v průběhu léta 2022. 

- informoval o výskytu vydry říční na našem revíru, spatřena v Sánech, Žehuni a Dobšicích – nalezeny 
pobytové znaky (okousané ryby) atd. – do budoucna velký problém pro MO 

- vznesl na členy výboru MO požadavek na zakoupení nové informační vitríny v ceně do 3 000 Kč, 
stará v Sánech je již nefunkční a je třeba zakoupit nová vhodnější – jednohlasně schváleno 

 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval o úpravě betonové požeráku u rybníka Nádrž z důvodu eliminace okřehku – bude 
provedeno v roce 2022 

 

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu  

- předložil členům výboru návrh rozpočtu, který byl pečlivě prostudován, drobné úpravy byly 
provedeny na místě a schvalování rozpočtu ČRS MO Žehuň proběhne na lednové schůzi výboru 

Rozpočet byl zpracován jako vyrovnaný. Předseda Ing. Malému za přípravu rozpočtu na rok 2022 
poděkoval.  

- přednesl výboru MO návrh na zřízení nového odběrného místa el. energie pro rybářský areál 
v Sánech – p. Malý byl pověřen podáním žádosti na provozovatele distribuční sítě společnost ČEZ 



- vznesl dotaz na členy výboru, zda bude naše MO pořádat v roce 2022 rybářské závody, po diskusi 
členů výboru bylo jednohlasně odsouhlaseno, že rybářské závody se budou konat a to dne 
16.04.2022 na Dobšickém rameni. 

 

5. Diskuse 

Mgr. Novotný – informoval o vydaném příkazu k provedení inventury, předsedou MO Žehuň Ing. 
Jedličkou a to dne 3.12.2021 – inventura bude provedena dne 5.2.2022 v Sánech za přítomnosti 
všech členů inventarizační komise.  

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 07.01.2022 v Dobšicích od 18:00. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


