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Rybářský spolek Chotíkov  

Výroční zpráva za rok 2017 

 
 

Založení a cíle spolku 
 

V souladu s § 6 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů vzniklo 4.2.2008 občanské sdružení 
„Rybářský spolek Chotíkov o.s.“ s přiděleným IČO:22684972.  V roce 2014 přeregistrováno jako „Rybářský spolek 
Chotíkov“ se stejným IČ. 

 Hlavním cílem organizace je sdružit poměrně početnou rybářskou obec v Chotíkově a nabídnout  

možnost dále rozvíjet rybářský sport a podílet se na společných akcích spolku, ale i obce. V rámci činnosti je  
důsledně brán důraz na ochranu životního prostředí nejen v okolí vodních ploch.  

Založením rybářského kroužku pro mládež a organizováním společenských akcí se zaměřením na 
rybářský sport přispíváme k popularizaci tohoto oboru a snažíme se rozšiřovat naší členskou základnu. 

Mimo to je v zájmu spolku podporovat i ostatní akce pořádané obcí nebo ostatními spolky  v obci a 
spolupracovat s nimi na obecně prospěšné činnosti. 

 
 

Organizace a členská základna 
 

Struktura a obsazení funkcí spolku se v roce 2016 neměnilo.  
Adresa spolku je: Chotíkov 151, 330 17 Chotíkov 

  
Složení výkonného výboru spolku: 

Václav Kučera – předseda 

Martin Smolák – místopředseda 

Miroslav Zdychynec – finance 

Martin Plic – člen výboru 

Pavel Kodl – člen výboru 

  
Složení revizní komise: 

Zdeněk Doerr – předseda 

Michal Bernas  – člen komise 

Jan Teršl  – člen komise 

  
Ostatní funkce: 

Martin Smolák – vedoucí rybářského kroužku 

Pavel Kodl – evidence brigádnické činnosti 
Martin Plic – evidence členů, příspěvky 

 
Členská základna: 

Podmínky přijímání nových členů spolku jsou obsaženy ve Stanovách spolku a v Provozním řádu. Během letošní 
činnosti spolu se členem postupně stalo 51 dospělých + 17 dětí v kroužku. Jejich evidenci vede výkonný výbor. 
 
 

Činnost spolku 
 
Rybník Hádek – V rámci využívání rybníka nebyly v roce 2017 zaznamenány žádné problémy. Po konzultacích 

s externím odborníkem však došlo ke zjištění, že rybník se nachází v havarijním stavu, což bylo oznámeno a 
řešeno s OÚ Chotíkov. Byl vypracován posudek/projekt a OÚ plánuje rekonstrukci hráze. Po zimě došlo 
k minimálnímu úhynu ryb. Prosakování pod přepadem bylo zastaveno. Stav rybí obsádky je uspokojivý, nebyly 
pozorovány žádné nemoci.  V květnu bylo vysazeno cca 700 kg ryb různého složení. V přítokových oblastech 
rybníka e částečně uchytily vloni vysazené vodní rostliny, které bohužel koupající se veřejnost systematicky 
decimuje. Odpadky byly pravidelně odváženy.  
Dle požadavku kontroly ČIŽP byly prováděny odběry a analýza vody. Vývoj její kvality byl zpracován do grafu a 
jasně ukazuje její trvalou vysokou kvalitu. 
Na základě obdržené výjimky z vodního zákona probíhalo přikrmování. 
V souladu s Pasportem rybníka a Manipulačním a provozním řádem rybníka byla vedena evidence krmení a 
kontrol stavu rybníka.  
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Brigádnická činnost – v rámci brigádnické činnosti spolku probíhaly zejména akce, které měly za úkol zajistit 

v okolí rybníka Hádek čistotu životního prostředí a provedení drobných oprav a úprav.  V rámci brigádnické 
činnosti byla uklízena a dále zvelebována klubovna v objektu „Markovny“. Přestěhovali jsme se do rohové garáže 
pro uskladnění rybářských věcí. 
 
Akce pro veřejnost – v průběhu roku 2017 uspořádal spolek několik akcí určených pro veřejnost.   

28. ledna byl uspořádán osmý rybářský bál s Plzeňským Expresem. 
18. března proběhly za hojné účasti vepřové hody na Markovně 
30.dubna se rybářský spolek tradičně ujal organizace a pořádání Májky  
13. května byl uspořádán 17. ročník rybářských závodů pro dospělé i pro děti - Memoriál Jana Schorníka. 
25. května byl uspořádán rybářský závod pro ČSOB pojišťovnu 
21. října byly uspořádán 10.ročník závodů pro chotíkovskou veřejnost pod názvem „O pohár předsedy 

rybářského spolku“,  ve stylu retro. Akce byla pojata i jako ukončení sezóny na rybníku s večerním posezením. 
22. prosince byl uspořádán tradiční „Vánoční kapr“ – prodej ryb na Markovně s občerstvením  

 
Rybářský kroužek – i v roce 2017 probíhaly schůzky rybářského kroužku pro děti. Do kroužku docházelo 

průběžně 17 dětí. I letos se červnový tábor uskutečnil na Hádku a zářijový rybářský tábor u soukromého rybníka 
Dvorský. Táborů se účastnili i rodiče. Děti se účastnily rybářských závodů. Schůzky se z většiny odehrávaly u 
rybníka Hádek, kde probíhalo zdokonalování v praxi. Několik kroužků bylo i na koupališti v rámci zdokonalení lovu 
na plavanou. V prosinci byla pro děti uspořádána besídka a všechny děti našly pod stromečkem rybářský dárek.   
 
Rybářská klubovna – Objekt byl dále upravován a dovybavován v rámci brigádnické činnosti spolku za 

konzultace a dohledu obce Chotíkov. Pořízeny byly nové židle do klubovny. V roce 2017 sloužila klubovna 
zejména schůzkám rybářského kroužku a výkonného výboru. Pro uskladnění vybavení byla po domluvě s OÚ 
nově vyčleněna rohová garáž. Objekt byl v souladu s dohodnutým způsobem jeho využívání zapůjčován ostatním 
složkám obce či k soukromým akcím.  
 
WWW stránky – od počátku vzniku spolku byly založeny i www stránky spolku, kde jsou k dispozici veškeré 

dokumenty týkající se spolku (stanovy, provozní řád, zápisy ze schůzí, pořádaní akce, aktuality,…). Jsou 

dostupné z www stránek obce (http://www.chotikov.eu/spolky/). Vlastní adresa je http://rsch.g6.cz/.  
 

Hospodaření 
 
V roce 2017 jsme pracovali s rozpočtem ve výši cca 147000,-. Hlavním zdrojem příjmů spolku byly členské 

příspěvky, příspěvek na činnost od obce Chotíkov a výtěžek z pořádaných akcí.  Na výdajové stránce byly 
největšími položkami  provoz rybářského kroužku, zarybnění, provoz klubovny a spolku a pořádané akce.   
Zjednodušený rozpis příjmů a výdajů spolku je zde: 
 
Příjmy:  

Členské příspěvky 40000 

Kulturní akce a závody - ziskové  26650 

Zůstatek 2016, úroky 25035 

Příspěvek obce 55000 

Celkem 146685 

 
 

Výdaje: 

Dětský kroužek 30582 

Zarybnění, krmení 20299 

Závody, akce - neziskové 17922 

Vybavení spolku 4223 

Provoz spolku a klubovny 23354 

Celkem 96380 

 

Závěr a Poděkování 
 

Závěrem je třeba prohlásit, že i v příštím roce bude probíhat činnost spolku tak, aby byly naplněny 
všechny body jeho stanov. Nadále bude pokračovat činnost rybářského kroužku. Po dalším roce fungování 
věříme, že příští rok bude naše činnost zase kvalitnější a nenastanou žádné vážnější komplikace při rozvoji 
spolku.   

Na tomto místě je také potřeba poděkovat všem, kteří se podíleli na činnosti rybářského spolku v roce 
2016. V první řadě obci Chotíkov za vstřícný přístup a poskytnutí příspěvku na činnost. V poslední řadě všem 
členům spolku, kteří se aktivně účastnili jeho chodu a jejich rodinám, že jim to umožnili. 

http://www.chotikov.eu/spolky/
http://rsch.g6.cz/

