
 

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

 

Č.j.: 6/2022 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 03.06.2022 v Sánech od 18:00  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Pavel Bořek, Jakub Syrový, Luboš Vondráček, Pavel Bohatý, Ing. 
František Malý 

Omluveni: Mgr. Oldřich Novotný, Jan Psota 

 

Program:  

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička - předseda)  

2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)  

3) Zpráva pokladníka (Ing. Malý)  

4) Diskuse    

 

1. Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička)  

- Jednání výborové schůze zahájil předseda MO ČRS Žehuň, přivítal přítomné členy výboru i hosty 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 

 



- předseda informoval o nabídce obce Choťovice, prezentovat rybářskou činnost na výstavě o historii 
obce Choťovice u příležitosti výročí 665 let od založení obce Choťovice – výbor tuto možnost 
prezentace našeho spolku schválil a předseda byl pověřen realizací a dodání informačních bannerů, 
preparace ryb a vybavení, tak aby náš spolek byl důstojně na oslavách obce reprezentován 

- informoval o podpisu smlouvy na příspěvek na zarybnění od obce Žehuň ve výši 5 000 kč 

- Informoval o výdeji povolenek, kdy je v současné době vydáno celkem 168 ks povolenek  

- informoval o plánovaném čištění loviště Žehuňského rybníka, kde najede od července sací bagr a bude 
loviště odsávat, tak aby mohl být Žehuňský rybník v říjnu řádně vyloven – výbor přijal tuto informaci 
na vědomí 

- informoval o proběhlém sečení pobřežních pozemků kolem chovných rybníků v Sánech, tak i na 
Badrech 

 

3. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu  

 

4. Diskuse 

Proběhla diskuse ohledně probíhající ,,pozastavené“ rekonstrukce jezu v Sánech, kde se předělává 
celá projektová dokumentace. Ze strany Povodí Labe nejsou k tomuto dni známy nové informace 
k celé akci. 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat mimořádně dne 10.07.2022 v Sánech od 18:00. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


