Český rybářský svaz, z.s.
místní organizace Žehuň
IČO: 47528630
Žehuň 136 PSČ: 289 05
Č.j.: 7/2021

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň
konané 6.8.2021 v Sánech od 18:00
Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Jan Psota, Vladimír Šamša, Pavel Bořek, Pavel Šamša
Omluveni: Josef Vaníček, Ing. František Malý
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
- informoval členů o průběhu Výroční schůze MO Žehuň, která se konala dne 17.7.2021 v Dobšicích,
přítomno 30 členů organizace. Ze schůze pořízen zápis, kteří všichni členové výboru obdrželi a
schváleno usnesení.
- na Rybářské sdružení ČR, byl nahlášen počet a množství neplemenných ryb v chovných rybnících a
to ke dni 30.06.2021

- od SZIF dorazilo rozhodnutí ve věci dotace DT17 pro rok 2021, celkem naše organizace obdržela
10 688 Kč – bude plně použito na zarybnění revíru
- informoval o nutnosti uspořádat podzimní brigádu, ta byla po delší diskusi stanovena na 25.9. na
Dobšickém rameni, kde se bude provádět vytahování větví z lodi i ze břehu všemi dostupnými
prostředky
- informoval o blížícím se výlovu rybníka na Badrech, který byl výborem stanoven na termín
18.9.2021 od 7:30 hod.
- informoval o zakoupení ponorného čerpadla Gardena, které nahradilo předchozí čerpadlo, které již
není provozu schopné

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)
- informoval o plánovaném výlovu amura z Výtěráku – proběhne koncem srpna nebo začátkem září
- hospodář informoval o čištění hladiny rybníčku Výtěrák z důvodu zarůstání řasou a okřehkem –
probíhalo vytahování a stahování těchto rostlin
- informoval o přikrmování násady amura šrotem
- informoval o nutnosti oslovení Povodí Labe ve věci výběrového řízení na opravu jezu pod
Špinkovými, na to předseda sdělil že vypracuje žádost o informace a zašle DS na Povodí Labe k
vyjádření

4. Diskuse
- pan P. Bořek informoval o likvidaci popadaných větví u rybníku na Badrech a o letním úbytku
kyslíku na tomto rybníku – nutno dále sledovat stav kyslíku ve vodě a případě rybník propláchnout
větším množství vody z řeky

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 03.09.2021 v Sánech od 18:00.

Ing. Ondřej Jedlička v.r.

Pavel Bořek v.r.

předseda MO

jednatel MO

