Český rybářský svaz, z.s.
místní organizace Žehuň
IČO: 47528630
Žehuň 136 PSČ: 289 05
Č.j.: 8/2021

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň
konané 3.9.2021 v Sánech od 18:00
Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Jan Psota, Ing. František Malý, Vladimír Šamša, Pavel Bořek, Pavel
Šamša
Omluveni: Josef Vaníček

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 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 o vydání rozhodnutí Krajským úřadem ve věci udělení výjimky na snížení lovné míry
sumce velkého pro rok 2022 na revíru Cidlina 1 B
- informoval o připravených a roznesených pozvánkách na brigádu – na výlov a brigádu na Dobšickém
rameni

- informoval o vyhotovení, podání a schválení průběžné zprávy o udržitelnosti dotace z OP Rybářství,
již 3 v pořadí
- od pana Špáty zakoupeno celkem 10 gumových zástěr, pro potřeby výlovů a lovnou četu u přebírky,
- obec Opolany zve naší organizaci na akci Ukliďme Opolany, která se koná dne 25.9.2021, bohužel se
musíme omluvit z důvodu naší brigády na Dobšickém rameni
- Ing. Mikl z ČHMU provedli ichtyologický průzkum v Sánech dne 1.9.2021 za účelem zjištění
početnosti toho ročních ryb a jejich kontaminaci těžkými kovy – zároveň zaslal závěrečnou zprávu
z monitoringu a odlovu z roku 2020
- reflexní vesty do MŠ, začátkem září rozdáme do MŠ Žehuň, Opolany a Sány + průvodní dopis
- práce související s plánovaným odbahňováním Žehuňského rybníka – v září došlo k pročištění od
spadlých stromů a větví na Mlýnské strouze, zajistil podnik Lesy ČR, jako vlastník pozemku

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)
- informoval o plánovaném slovení mníka z Výtěráku na 6.9.2021.

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu
- informoval o příjmových a výdajových stránkách MO v měsíci srpen

5. Diskuse
Nikdo z přítomných neměl do diskuse podnět.

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 01.10.2021 v Dobšicích od 18:00.

Ing. Ondřej Jedlička v.r.

Pavel Bořek v.r.

předseda MO

jednatel MO

