
 

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

 

Č.j.: 1/2023 

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň  

konané 06.01.2023 v Dobšicích od 18:00  

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

                    Pavel Bořek, Pavel Bohatý,   

Omluveni: Luboš Vondráček, Jan Psota 

 

Program:  

1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička - předseda)  

2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)  

3) Zpráva hospodáře (v zast. O. 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 doposud poskytnutých příspěvků na zarybnění od obcí v našem regionu, kde 
máme nejvíce členů 

Sediment v korytě Cidliny – řízení o odstranění a podnět na poškození životního prostředí 

- řízení ve věci usazeného sedimentu ve vodním toku Cidlinu nadále pokračuje, od Krajského úřadu 
Středočeského kraje dorazilo vyrozumění, že mocnost sedimentu usazeného v toku Cidliny není nijak 
významná a že mocnost sedimentu bude změřena až po ukončení akce Revitalizace Žehuňského 
rybníka a to v dubnu 2023 

- na postup Krajského úřadu jsme následně podali stížnost pro nekonání v dané věci a nepravdivé 
informace o množství sedimentu – budeme čekat na výsledek stížnosti 

- od České inspekce životního prostředí dorazilo vyrozumění, že se tím nebude zabývat, neboť se tím 
již zabývá Krajský úřad Středočeského kraje.  

- celou věc se sedimentem budeme aktivně dále řešit – p. Novotný za spolek Dobšané má domluvenou 
schůzku s ředitelem Povodí Labe, kde mu chce celou situaci se sedimentem řádně vysvětlit a hledat 
společné řešení na nápravu do původního stavu 

- předseda dále vyslovil nápad, zpřístupnit malý ostrůvek na Dobšickém rameni a použít původní úzkou 
lávku, která byla umístěna pod silnicí u Dobšického ramene. Na toto téma proběhla diskuse a p. 
Novotný za spolek Dobšané vznesl žádost, že by spolek Dobšané tuto akci zakomponoval do plánu akcí 
spolku Dobšané na rok 2023 a pokusil se na  celou akci sehnat finance z dotačního programu.  

- od Ústavu agrobiologie z Brna dorazila monitorovací zpráva o odlovu plůdku na našem revíru – 
konkrétně pod Sánským mostem 

- na MěÚ Poděbrady a Kolín jsme koncem roku 2022 odeslali hlášení o počtu ulovených kormoránů a 
volavek na našem revíru v roce 2022 

- informoval o podpisu smlouvy se společností ČEZ Distribuce, ohledně zřízení nového odběrného místa 
v Sánech a uhrazení poplatku za vybudování přípojky 

- informoval o přípravě výdeje nových povolenek na rok 2023, kdy první termín je již zítra od 8:00 hodin 

- informoval o žádosti nového vlastníka nemovitosti v Sánech vedle chovného rybníka, který chce 
vybudovat nový plot na hranici pozemku s námi sousedícího – předseda pověřen výborem k jednání 
s majitelem a vyvoláním schůzky, aby objasnil své záměry, bude řešeno na dalším jednání výboru MO 

- informoval o přípravě rybářských závodů, které se uskuteční dne 15.4.2023 na Dobšickém rameni 

 

3. Zpráva hospodáře (v zast. Ing. Jedlička)  

- informoval o přípravě rozpočtu za rybí násady a hospodářské potřeby na rok 2023, požadavek 
hospodářské sekce předán účetnímu aby zakomponoval do celkového rozpočtu na rok 2023 

 



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

- dále členům předložil návrh rozpočtu na rok 2023. rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. K návrhu 
rozpočtu proběhla diskuse, kdy předseda dal následně hlasovat o schválení rozpočtu na rok 2023 – 
hlasování 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Rozpočet byl schválen. 

 

5. Diskuse  

p. Novotný se nabídl, pokusit se na rybářské závody získat dotaci od Středočeského kraje. Jedná se o 
kulturní akci, na které výzvy Středočeského kraje pamatují. Prověří pravidla a bude průběžně 
informovat. Členové výboru s plánem pokusit se získat na rybářské závody souhlasili a budou ho plně 
podporovat.  

 

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 03.02.2023 v Dobšicích od 18:00. 

 

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

   předseda MO                                                                                            jednatel MO   


