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Rybářský spolek Chotíkov  

Výroční zpráva za rok 2020 

 
 

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 2020 neměnila.  
 

Adresa spolku je: Chotíkov 151, 330 17 Chotíkov 
  
Složení výkonného výboru spolku: 
Jak Teršl – 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 

Rostislav Doubek  – 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 bylo jako člen evidováno 25 dospělých. Jejich evidenci vede výkonný výbor. 
 
 

Činnost spolku 
 
Rybník Hádek – V rámci využívání rybníka nebyly v roce 2020 zaznamenány žádné problémy. OÚ stále podniká 
kroky k plánované rekonstrukci hráze – vyjasnění vlastnických vztahů s městem Plzeň v okolí hráze. Po zimě 
došlo k minimálnímu úhynu ryb. Prosakování pod přepadem nebylo zaznamenáno. Stav rybí obsádky je 
uspokojivý, nebyly pozorovány žádné nemoci.  Nebyly vysazovány žádné ryby z důvodu nejasného termínu 
rekonstrukce hráze. 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“.  
 
Akce pro veřejnost – v průběhu roku 2020 se vzhledem k situaci ohledně C-19 uspořádal spolek pouze několik 
z plánovaných akcí určených pro veřejnost.   

25. ledna byl uspořádán 12. rybářský bál s Plzeňským Expresem na Slavii. 
28. srpna závody pro ČSOB 
29. srpna turnaj v petanque v rámci akce „Koncert v Pirklích“ 
23. prosince byl uspořádán tradiční „Vánoční kapr“ – prodej ryb na Markovně 

Nepodařilo se tedy uspořádat březnové vepřové hody a následně ani Májku.  
Stejně tak nebylo možné uspořádat ani jeden z rybářských závodů.  

 
Rybářský kroužek – v roce 2020 byly všechny akce týkající se rybářského kroužku pozastaveny. Neproběhly  
tedy ani tradiční rybářské tábory.  
 
Rybářská klubovna – Objekt byl dále upravován a dovybavován v rámci brigádnické činnosti spolku za 
konzultace a dohledu obce Chotíkov. 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 2020 jsme pracovali s rozpočtem ve výši 186577,-. 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, provoz klubovny a spolku a pořádané akce. Vzhledem ke 
COVIDové situaci bylo OÚ schváleno převedení příspěvku na činnost rybářského kroužku na pořízení vybavení.  
Zjednodušený rozpis příjmů a výdajů spolku je zde: 
 
Příjmy:  

Členské příspěvky 23000 

Kulturní akce a závody - ziskové  19566 

Zůstatek 2019, úroky 89011 

Příspěvek obce 55000 

Celkem 186577 

 
 

Výdaje: 

Dětský kroužek 0 

Zarybnění, krmení 0 

Závody, akce - neziskové 7985 

Vybavení spolku 40580 

Provoz spolku a klubovny 55142 

Celkem 103707 

 

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. Vše pokud epidemická situace 
dovolí. Stále se budeme snažit, aby příští rok byl zase úspěšnější, a aby nenastaly žádné vážnější komplikace při 
rozvoji spolku.   

Na tomto místě je také potřeba poděkovat všem, kteří se podíleli na činnosti rybářského spolku v roce 
2020. 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/

