Č.j.: 08/2018

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň konané 1.6.2018
v klubovně v Sánech
Přítomni:
Ing. Ondřej Jedlička
Mgr. Václav Wasserbauer
Jan Psota
Vladimír Šamša
Mgr. Oldřich Novotný

Program:
1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička- předseda)
2) Informace jednatele (Mgr. Wasserbauer- jednatel)
3) Projev předsedy (Ing. Jedlička)
4) Debata Výboru na téma pořádání oslav k 90. výročí vzniku naší organizace, které se
uskuteční v roce 2019
5) Informace hospodáře (Jan Psota)
6) Závěr

1

Č.j.: 08/2018
1. Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička)
2. Informace jednatele
- Informoval o obsahu došlé pošty
- Předložil ke schválení Výboru směrnici pobočného spolku ČRS k ochraně
osobních údajů – Výbor všemi přítomnými členy schválil jednohlasně
- Předložil k připomínkování Vyjádření k revitalizaci Žehuňského rybníka – ve
kterém si naše organizace vymiňuje zachování průtoku přes klapku i v době
rekonstrukce rybníka a dále upozorňuje na nutnost zabezpečení kompostárny
na Hradčanech, aby v případě úniku cizorodých látek nedošlo opět k otravě
rybí populace a ostatních vodních organismů
- Informoval o podání žádosti o proplacení dotací v OP rybářství 2014-2020
3. Zpráva předsedy
- Informoval o příspěvku 1000Kč od společnosti Dronte
- Hovořil o odsunutí termínu rekonstrukce jezu v Sánech na rok 2019
- Osvětlil okolnosti okolo Vyjádření k revitalizaci Žehuňského rybníka
- Vzhledem k novým okolnostem, navrhl odvoz kartotéky z obecního úřadu
v Dobšicích na 6.6.2018 17:30 – za tímto účelem jsme v klubovně
přestěhovali inventář a umístili skříň (kterou zajistil Ing. Malý, za což mu
velice děkujeme) na archivaci administrativy – směrnic, řídící dokumentace
atd.
- Navrhl debatu na téma oslav 90. výročí vzniku naší organizace v roce 2019
4. Debata Výboru na téma pořádání oslav k 90. výročí vzniku naší organizace, které
se uskuteční v roce 2019
Zvažuje se varianta dopoledne rybářské závody, odpoledne vyhodnocení,
večer zábava s hudbou a posezením v sále Dobšického šenku, předběžný
termín 20.4.2019
5. Informace hospodáře
- Informoval o nutnosti úpravy přebujelého travního porostu na březích, na což
již sehnal dobrovolníky
- Hovořil o nutnosti opravy zdrží na jezu v Sánech - svépomocí
6. Závěr
-
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