
 

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

 

Č.j.: 7/2022 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 10.07.2022 v Sánech od 18:00  

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Pavel Bořek, Jakub Syrový, Pavel Bohatý,   

Omluveni: Luboš Vondráček, Mgr. Oldřich Novotný, Ing. František Malý 

Hosté: Jan Psota 

 

Program:  

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička - předseda)  

2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)  

3) Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

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 podání žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje, na snížení lovné míry 
sumce velkého a změnu doby jeho hájení, žádost je v rozsahu již udělené výjimky pro letošní rok, 
eliminace sumce velkého se udělením této výjimky velmi osvědčila, o čemž vypovídají úlovky sumce 
velkého  

- informoval o nefunkčnosti odtokového kanálu z Libněveského ramene, kdy jsme se 10.7.2022 pokusili 
odtokové potrubí pročistit vysokotlakým proudem vody z cisterny, ale přes vrostlé kořínky do potrubí 
se toto nepodařilo. Potrubí se bude muset ve vzdálenosti cca 10 m obnažit a provést pročistění a 
případně výměnu potrubí za plastové, akce se musí realizovat do konce července, aby při kyslíkových 
deficitech, nedošlo k úhynu rybí obsádky na Libněveském ramenu 

- sdělil, že MO Žehuň obdržela rozhodnutí od SZIF z dotačního  programu DT 17 – podpora 
mimoprodukčních funkcí rybářských revírů, kdy bylo naší organizaci přiznáno celkem 10 736 Kč 

- Informoval o výdeji povolenek, kdy je v současné době vydáno celkem 175 ks povolenek  

- informoval o provedeném vyúčtování s obcemi, které nám poskytly finanční příspěvek na zarybnění, 
každé obci doložen nákup ryb fakturou od dodavatele rybí násady a výpisem z účtu  

- z pověření pokladníka Ing. Malého, který byl ze schůze omluven, informoval přítomné o zůstatku na 
běžném účtu a stavu pokladny  

 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- apeloval na přítomné, aby se podařilo obnovit průtok vody z Libněveského ramene, v těchto letních 
měsících je stabilní průtok prioritou 

 

4. Diskuse 

Nikdo v diskusi nevystoupil. 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat mimořádně dne 27.08.2022 v Sánech od 15:00. 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


