
 

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

 

Č.j.: 12/2022 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 02.12.2022 v Dobšicích od 18:00  

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

                       Pavel Bořek, Pavel Bohatý,   

Omluveni: Jakub Syrový 

Hosté: Jan Psota, Petr Krause 

 

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 instalaci a usazení nové lávky na Dobšickém rameni – usazení proběhlo ve 
spolupráci s obcí Dobšice. Celkové náklady na výrobu lávky činili 30 341 Kč. Předseda poděkoval všem 
osobám, kdo se na akci výměna a výroba lávky podíleli. 

- dne 25.11.2022 proběhla mimořádná schůze výboru, kde hlavním bodem bylo řešení silného zanesení 
toku Cidliny sedimentem ze Žehuňského rybníka, které jsme řešili již na jaře 2022. Situace se opět 
opakuje a je daleko intenzivnější – podán podnět na příslušné státní orgány k řešení – viz. zápis 
z mimořádného jednání výboru č. 11/2022 

- od MěÚ Poděbrady přišlo rozhodnutí o povolení změny stavby v akci rekonstrukce jezu v Sánech  

- byla podána žádost o finanční příspěvek na zarybnění na obce Sány a Choťovice 

- předseda informoval o obdržení hardwarového vybavení (notebooku, tiskárny, čtečky čár. kódů), 
které bude sloužit při zavedení RIS (rybářského informačního systému). Tento hardware byl bezplatně 
obdržen od Středočeského územního svazu a stal se majetkem MO Žehuň 

- informoval o vyrovnání za odběr el. energie na rybářském zařízení v Sánech ve výši 2 444 Kč 

- informoval o podání žádosti na připojení nového odběrného místa u společnosti ČEZ 

 

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)  

- informoval o údržbě chovných rybníků a zařízení MO 

 

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu.  

 

5. Diskuse  

p. Krause jako předseda dozorčí komise informoval o plánované inventuře majetku MO Žehuň, která 
se bude konat 3.2.2023  

Ing. Jedlička – poděkoval p. Krausovi za přípravu inventury a zároveň mu za MO Žehuň pogratuloval 
ke zvolení do funkce starosty obce Žehuň 

Ing. Jedlička následně poděkoval všem přítomným za práci pro MO Žehuň v roce 2022 a s přáním 
krásných vánočních svátku jednání výboru MO Žehuň v 19:30 hodin ukončil.  

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 06.01.2023 v Dobšicích od 18:00. 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


