Český rybářský svaz, z.s.
místní organizace Žehuň
IČO: 47528630
Žehuň 136 PSČ: 289 05

Č.j.: 10/2021

Zápis z výborové schůze MO ČRS Žehuň
konané 5.11.2021 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 podání žádosti na MěÚ Kolín o redukci porostu stulíku žlutého v Žehuni na Klapce –
pod bezpečnostním přepadem – redukce porostu je plánována na cca polovině současně zarostlé
plochy mechanizaci (vytrháním kořenů)

- informoval o plánování termínů výdeje povolenek a členských známek – termíny budou:
8.1.2022 od 8:15 do 11:30 na rybářské Boudě v Sánech
15.1.2022 od 8:15 do 11:30 na rybářské Boudě v Sánech
5.2.2022 od 9:00 do 11:00 na rybářské Boudě v Sánech
- informoval o plánování volební výroční členské schůze – termín zamluven v sále Dobšického šenku
na 5.3.2022 od 14 hodin
- informoval o uzavření evidence výdeje povolenek – v roce 2021 vydáno celkem 174 ks s různou
dobou platnosti (roční, měsíční, týdenní, denní)
- informoval o stavu přípravy akce rekonstrukce jezu pod Špinkovými, dle informací od Povodí Labe je
již s dodavatelem samotné stavby podepsána smlouva – začít by se mělo po novém roce s přípravou
staveniště
- informoval o vypuštění podjezí v Žehuni na Klapce, došlo k přehrazení toku a vyčerpání vody z
podjezí – důvodem byla kontrola stavu celého opevnění a dláždění

3. Zpráva hospodáře (Jan Psota)
- dne 9.10.2021 byla přivezena násada z MO Rožďalovice na rybník Badra v počtu 300 kg – ryba
v dobré kondici a zdravá
- informoval o proběhlých brigádách v letošním roce – slabá účast členů
- informoval o své účastni na konferenci SÚS v Průhonicích dne 21.10.2021 – viz. usnesení z
konference

4. Zpráva pokladníka – informoval o stavu pokladny a účtu
- informoval o uhrazení záloh na členské známky na rok 2022

5. Diskuse

Příští schůze výboru MO Žehuň se bude konat dne 03.12.2021 v Dobšicích od 18:00.

Ing. Ondřej Jedlička v.r.

Pavel Bořek v.r.

předseda MO

jednatel MO

