
 

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

 

Č.j.: 10/2022 

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, Luboš Vondráček, 

                       Pavel Bořek, Jakub Syrový, 

Omluveni: Pavel Bohatý,   

Hosté: Jan Psota 

 

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 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 zítra bude 
nainstalována na místo ve spolupráci s obcí Dobšice. Nutno uhradit výrobu lávky a zakoupený materiál 
na její výrobu. Stará lávka bude demontována a odvezena do sběrných surovin.  

- rekonstrukce jezu v Sánech – rekonstrukce jezu se znovu obnovila, došlo k bybetonování podjezí, 
které bylo značně poškozené a byla zde vymletá velká kaverna, do konce roku budou rozebrány zemní 
hráze a následně dojde k rozšíření obtokového kanálu v závislosti na průtocích které budou panovat. 
V jarních měsících se znovu začne budovat nový jez a do konce roku 2023 bude jez hotov a osazena 
původní železná lávka  

- proběhl výlov Žehuňského rybníka, kdy následně poté začala druhá fáze jeho odbahňování – pro náš 
revír to znamená již druhým rokem zvýšené množství sedimentu v Mlýnské Cidlině – celá situace bude 
monitorována a konzultována s Povodím Labe jako se správcem toku 

- byla podána žádost o finanční příspěvek na zarybnění u obce Opolany, tak jako v loňském roce 

- předseda k diskuzi vyzval členy výboru ke stanovení termínů na výdejem povolenek pro rok 2023. Po 
diskusi členů výboru bylo rozhodnuto, že povolenky budou vydávány 7.1.2022, 14.1.2022 a 4.2.2022 
na rybářské Boudě v Sánech a po těchto termínech  po telefonické dohodě s výdejcem povolenek 

- informoval o proběhlém sněmu ČRS, kde bylo schváleno navýšení ceny za členskou známku od roku 
2023 a to na hodnotu dospělí za 700 Kč a děti 150 Kč.  

- dále informoval o termínu výroční schůze, která se bude konat dne 4.3.2023 v sále Dobšického 
šenku v obci Dobšice – sál je objednán 

3. Zpráva hospodáře (zastoupen Ing. Jedličkou)  

- informoval o vysazení 1 000 ks Ca 1 do revíru – násada byla dodána přes SÚS 

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu. Dále představil změnu rozpočtu na rok 
2022. V letošním roce proběhlo několik investičních akcí do oprav majetku MO, se kterými v rozpočtu 
nebylo na tento rok počítáno. Akce musely být provedeny bezodkladně, aby nedošlo k úhynu ryb na 
chovných rybnících a Libněveském rameni, dále byla zhotovena nová lávka na Dobšické rameno. 
Členové výboru se s úpravou změny rozpočtu důkladně seznámili a následně proběhlo hlasování, kde 
bylo všech 6 přítomných členů výboru pro schválení navýšení rozpočtu v předložené finanční výši.  

5. Diskuse  

p. Bořek – informoval o údržbě kolem chovného rybníka v Sánech 

p. Novotný – informoval o možnosti podat žádost o dotaci na MAS Zálabí, ve věci kulturních 
nadregionálních projektů – možnost k zamyšlení, zda uspořádat nějakou akci pro členy a veřejnost  

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 02.12.2022 v Dobšicích od 18:00. 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


