Český rybářský svaz, z.s.
místní organizace Žehuň
IČO: 47528630
Žehuň 136 PSČ: 289 05
Č.j.: 7/2020

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň
konané 3.7.2020 v Sánech 18:00
Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Vladimír Šamša, Pavel Šamša, Pavel Bořek, Jan Psota, Ing. F. Malý
Omluveni: Josef Vaníček
Hosté: Mgr. Oldřich Novotný

Program:
1) Zahájení schůze (Ing. Jedlička- předseda)
2) Zpráva předsedy (Ing. Jedlička)
3) Zpráva hospodáře (Jan Psota)
4) Diskuse

1. Zahájení schůze (předseda Ing. Jedlička)
- Jednání výborové schůze zahájil předseda MO ČRS Žehuň, přivítal přítomné 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
- oznámil členům výboru, že zemřel p. Václav Popek z Dobšic, dlouholetý člen dozorčí komise – za
rybářský spolek byla rodině předána kondolence

- od MěÚ Poděbrady dorazila datovou schránkou veřejná vyhláška, ve věci mimořádné manipulace na
vypuštění jezové VD Sány (oprava jezu pod Špinkovými). Tímto bylo řízení zahájeno a dne 21.7.2020
od 9:00 hodin se bude ve věci konat na OÚ Sány ústní jednání. Výbor pověřil hospodáře a předsedu
účasti na tomto jednání a hájení zájmů ČRS MO Žehuň.
- od Krajského úřadu Středočeského kraje, dorazilo do datové schránky pozvání k ústnímu jednání, ve
věci mimořádné manipulace na VD žehuňský rybník, jednání se bude konat dne 16.7.2020 od 10:00
hodin v sídle Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s. Výbor pověřil hospodáře, aby se jednání zúčastnil a
předal mu k řízení veškeré podklady a dosavadní stanoviska MO Žehuň.
- předseda podepsal Veřejnoprávní smlouvu s obcí Dobšice, ve věci přiznání příspěvku na zarybnění
ve výši 6 000 Kč, předseda spolu s účetním provedli následné vyúčtování s obcí Dobšice, kde byly
doloženy účetní doklady za nákup rybí násady v 4/2020.
- informoval členy výboru o nutnosti zaslat na rejstříkový soud Účetní závěrku za rok 2019, p. Ing.
Malý spolu s daňovou poradkyní Ing. Fejfarovou na základě pověření výboru vyřídí do 31.7.2020.
- informoval o odeslání hlášení o počtu neplemenných ryb, evidovaných na rybničních hospodářství
k 30.6.2020. Hlášení bylo zasláno na Rybářské sdružení ČR.
- informoval členy výboru o konání dětských rybářských závodů v Sánech u hřiště, dne 11.7.2020,
paní starostka obce Sány požádala MO Žehuň o výpomoc, zejména pomoci dětem při lovu,
navazování atd. Výbor vyjádřil akci podporu a za MO Žehuň se zúčastní 3 členové výboru + několik
členů.

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)
- sdělil členům výboru o zakoupení 20 000 ks váčkového plůdku Am0, plůdek byl několik dní na
odchovných žlabech a následně nasazen na rybníček Výtěrák – bude nutno přikrmovat šrotem a na
podzim bude amur sloven a přesazen na jiný rybník
- informoval o nutnosti naplánovat zářijový výlov Nádrže v Sánech
- informoval o nutnosti vyřešit vtok do Dobšického ramene, snížit počet dluží na vtoku, zabezpečit
proti neoprávněné manipulaci – avšak až poklesne průtok vody, doposud vtok pod vodou

4. Diskuse
- p. Šamša Vladimír informoval o skutečnosti, že při silných deštích zateklo do rybářské boudy, nutno
zjistit příčinu a odstranit, hospodář spolu s členy výboru vyřeší do 30.8.2020

- účetní Ing. Malý seznámil členy výboru s pokladním deníkem za 6/2020 (stav poklady, BÚ)
- dále informoval o převozu 2 ks trubek 7m dlouhých, které MO Žehuň daroval pan Vondruška ze
Žehuně

- p. Novotný seznámil výbor s faktem, že darovací smlouva na 3 000 Kč na ceny na rybářské závody
mezi spolkem Dobšané z.s. a ČRS MO Žehuň byla zrušena, neboť se rybářské závody v roce 2020
neuskutečnili.
- informoval o skutečnosti, že zajistí dovoz kameniva(kačírku), kterým bude nahrazeno chybějící
kamenivo na palisádě u Dobšického ramene. Následně bude kačírek navezen na palisádu na místa
kde bude chybět.
- seznámil výbor s nápadem spolku Dobšané z.s. uspořádat v únoru 2021 spolkový ples, (rybáři,
myslivci, Dobšané, hasiči, atd.) výbor vzal informaci na vědomí a vyjádřil akci podporu

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 7.8.2020 v Sánech od 18:00.

Ing. Ondřej Jedlička v.r.

Pavel Bořek v.r.

předseda MO

jednatel MO

