
 

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

 

Č.j.: 9/2022 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 07.10.2022 v Dobšicích od 18:30  

 

Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Mgr. Oldřich Novotný, Ing. František Malý 

Omluveni: Luboš Vondráček, Pavel Bořek, Jakub Syrový, Pavel Bohatý,   

 

Program:  

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička - předseda)  

2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)  

3) Zpráva hospodáře (zastoupen Ing. Jedlička)  

4) Zpráva pokladníka (Ing. Malý)  

5) 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 výrobě nové lávky na Dobšickém rameni – lávka je vyrobena a bude se hledat 
vhodný termín na usazení, nejvhodnější termín je 5.11.2022  ve spolupráci spolu s obcí Dobšice – neboť 
lávka se nachází na Dobšově stezce a obec rybářům při instalaci nové lávky nabídla součinnost 

- rekonstrukce jezu v Sánech – ve 39. týdnu tohoto roku dojde k oživení staveniště, na MěÚ Poděbrady 
bude podána žádost ze strany Povodí Labe o změnu stavby před jejím dokončením  

- informoval o proběhlé územní konference SÚS, která proběhla dne 10.9.2022 v Praze Průhonicích a 
za MO Žehuň, se jí zúčastnil zvolený delegát pan Psota – na této konferenci byly předneseny zprávy 
za uplynulé volební období a funkcionáři byli informováni o změnách ve statutu, atd. na blížícím se 
sněmu ČRS se bude jednat o navýšení ceny členské známky 

 

3. Zpráva hospodáře (zastoupen Ing. Jedličkou)  

- sdělil přípravy  na hospodářské vypořádání, které proběhne v Praze v sídle SÚS, příprava na toto HV 
probíhá, termín pro naši MO je 17.11.2022 

- informoval o stavu chovných rybníků  

 

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu  

 

5. Diskuse – do diskuse se nikdo nepřihlásil 

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 04.11.2022 v Dobšicích od 18:00. 

 

 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


