Český rybářský svaz, z.s.
místní organizace Žehuň
IČO: 47528630
Žehuň 136 PSČ: 289 05
Č.j.: 9/2021

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň
konané 1.10.2021 v Dobšicích od 18:00
Přítomni: Ing. Ondřej Jedlička, Jan Psota, Ing. František Malý, Pavel Bořek
Omluveni: Josef Vaníček, Pavel Šamša
Hosté: Mgr. Oldřich Novotný,

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 objednávkách členských známek a povolenek na rok 2022 a zároveň nutnosti
vyúčtování roku 2021 – vyřeší pokladník Ing. Malý ve spolupráci s předsedou

- informoval o pročištění odtoku z rybníku Výtěrák – pročištění provedlo SDH Sány – tímto velké
poděkování, nutno dále odtok sledovat a případně volit jiné řešení
- informoval o ukončení činnosti ve výboru MO Žehuň pana Vladimíra Šamši a to ke dni 18.9.2021 a
jeho důvodech pro ukončení funkce ve výboru MO Žehuň.
- informoval o průběhu brigády na Dobšickém rameni dne 25.9.2021, zúčastnilo se jí 5 osob a
z Dobšického ramene byly vytahány napadané větve a stromy – část z lodi a část ze břehu, celá akce
se podařila a bylo kompletně Dobšické rameno od napadaných větví vyčištěno

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)
- proběhlo slovení amura z Výtěráku dne 6.9.2021. Celkem bylo sloveno 5 000 ks o délce 7 cm, ryba
zdravá a v kondici, převezeno pod jez na klapce
- informoval o výlovu rybníka Badra dne 18.9.2021, kdy bylo sloveno celkem 600 kg kapra K3 a 150 kg
amura Am2. Ryby byla vysazena nad Baderský jez a do rybníka Badra bude 9.10. přivezena nová
násada z MO Rožďalovice. Výlov proběhl hladce a bez komplikací, všem přítomným hospodář
poděkoval

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

5. Diskuse
- jednatel p. Bořek vznesl požadavek o možnosti redukce porostu stulíku žlutého na Klapce pod
bezpečnostním přepadem, porost stulíku se zde již rozrostl do celého toku a nelze zde vykonávat
rybářské právo. Po delší diskusi bylo ujednáno, aby předseda a jednatel zahájili kroky k vyřízení
povolení na redukci stulíku žlutého a vstoupili v jednání s Povodím Labe a OŽPZ Kolín a Obcí Žehuň.
Jednatel prověří technické možnosti redukce stulíku a s tím spojenou finanční zátěž celé akce, výbor
bude průběžně informován o probíhajících krocích.

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 05.11.2021 v Dobšicích od 18:00.

Ing. Ondřej Jedlička v.r.

Pavel Bořek v.r.

předseda MO

jednatel MO

