ZÁPIS-USNESENÍ
z Výroční členské schůze ČRS, z.s., MO Čelákovice konané 23. března 2019
od 10.00 hodin Zasedací sál TS v Čelákovicích
 Celkový počet členů: 741 členů
 Přítomných členů: 45 při zahájení schůze
 Účast na začátku schůze cca 6 %
„Schůzi zahájil a řídil předseda organizace p. Eichler, který přivítal členy i hosty a seznámil
přítomné s programem Výroční členské schůze“
 Program schůze:
1) Zahájení, přivítání členů a hostů
2) Schválení programu VČS
3) Volba mandátové komise
4) Volba návrhové komise
5) Vyznamenání členů
6) Zprávy členů výboru a DK
7) Hosté
8) Diskuze
9) Návrhy
10) Hlasování o usnesení
11) Závěr
 Schválení programu VČS
 HLASOVÁNÍ: 45 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽELO – SCHVÁLENO

 Mandátová komise (Milan Krejčík, Petr Hlavatý, Jiří Škába)
 HLASOVÁNÍ: 45 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽELO – SCHVÁLENO

 Návrhová komise (Jaroslava Mašínová, Václav Špitálský, Iveta Hlavatá)
 HLASOVÁNÍ: 45 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽELO – SCHVÁLENO

 Zpráva mandátové komise (na začátku Výroční členské schůze je přítomno 45 členů)
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 Přivítání hostů
 p. Eichler přivítal přítomné a hosty - p. Bohumila Javůrka – předsedu MO Brandýs n/L St-Boleslav,
p. Martina Chmelíka - PR manažera ČRS SÚS a p. Pavla Vohralíka – předsedu klubu RCCC

 Z důvodu nedosažení nadpoloviční účasti všech členů na VČS, následuje 15 min přestávka
 O přestávce následuje vyznamenání a ocenění za dlouholeté členství v naší MO
 Vyznamenáni byli:
 p. Jan Tureček
 p. Josef Blecha
 p. Václav Schönfeld
 p. Stanislav Maťha
 p. Bohuslav Jirkovský
 p. Milan Krejčík
 p. Rudolf Jindra
 Dále byli vyznamenáni v nepřítomnosti (vyznamenání bude doručeno)







p. Jaroslav Čejka
p. Václav Fuchs
p. Václav Hladík
p. Šimon Jenšovský
p. Jan Ježek
p. Vlastimil Novák

Tímto všem vyznamenaným děkujeme.

Před zahájením referátů předseda p. Eichler požádal přítomné o 1 minutu ticha za zesnulé členy
--------------------------------Po 15 minutové přestávce stále 45 přítomných členů---------------------------------

 Proběhlo čtení zpráv funkcionářů
1) Zpráva předsedy (přednesl p. Eichler)
2) Zpráva jednatele (přednesl p. Duník)
3) Zpráva hospodáře (přednesl p. Jindřich)
4) Zpráva ekonoma a účetní (přednesla pí Duníková )
5) Zpráva dětského kroužku (přednesl p. Špitálský)
6) Zpráva rybářské stráže (přednesl p. Karpíšek)
7) Zpráva dozorčí komise (přednesl p. Petržel)

 Hosté
 Předseda p. Eichler dal slovo našemu hostovi p. Martinovi Chmelíkovi
P. Chmelík pozdravil přítomné členy, kriticky poukázal na nezájem mladých členů účastnit se
členských schůzí a poděkoval přítomným za jejich účast. Dále poděkoval našemu „mladému“ výboru
za práci, kterou pro MO vykonává.
Seznámil přítomné o svém působení v SÚS a jeho přestupu z ÚS Praha, kde vyzdvihl práci celého
výboru SÚS pod vedením předsedy Dušana Hýbnera.
Informoval nás o projektech a spolupracích s MZe, Středočeským krajem a dalšími.
Pro představu informoval o získaných dotacích na projekty:
 Ve vodě nežijí jen vodníci 180 000,- od Středočeského kraje a 190 000,- od MZe
 Vysazení Lipana 150 000,- od Středočeského kraje
 Pohár předsedy 49 000,- od MZe
 Nákup násady 390 000,- od MZe
 Vysazení úhoře říčního cca 2 000 000, Dětský rybářský tábor 15 000,- MŠMT
 Dále dotace na krytí škod způsobených kormoránem
Dále informoval o zásadních změnách platných od 1. 1. 2019
 Součástí povinné výbavy je podběrák
 Nejmenší lovná míra okouna říčního je stanovena na 15 cm
 ZÁKAZ lovu na tzv. „SRKAČKU“
 Zákaz používání dvoj a trojháčků v jarním období do 15.6.
 Zákaz používání „Gafu“
 Při lovu na umělou mušku v jarních měsících na mimopstruhových revírech stanovuje mušku o max.
velikosti 3 cm
 Toto bylo schváleno všemi 7 územními svazy (bohužel Západočeský územní svaz na toto nereflektujetudíž tam změny neplatí)
Na závěr ještě jedno všem poděkoval za účast a předal slovo dalším hostům.

 Předseda p. Eichler dal slovo p. Pavlu Vohralíkovi
P. Vohralík představil spolek RCCC a jeho fungování. Spolek vznikl v roce 2010. Spolek začal
podporovat rybářské kroužky v Českém rybářském svazu. V roce 2016 se přesunuly závody RCCC
ze soukromých revírů na svazovou vodu a to na Labe v Čelákovicích.
Začalo se s dalšími charitativními akcemi (kočárek pro Justýnku, sbírka pro Ondru (druh autismu)
z Čelákovic, sbírka na Michalku (plně upoutána na vozík).
Dále nás seznámil
 V rámci činnosti pro rybářské kroužky se za 10 let vybralo v materiálové a finanční podpory 700 000, Pro děti s postižením bylo vybráno za 3 roky 330 000,Všem moc poděkoval za to, že tuto akci na našem revíru „strpíme“. Jedná se o omezení rybářů na
úseku Labe po dobu cca 7 dní.
Všechny přítomné pozval, aby se přišli podívat na další ročník závodu RCCC, který se koná od 2.10
do 6.10 2019 na Labi 19.
Závěrem poděkoval výboru za pomoc při realizaci a RS za ostrahu a řešení situací.

 Pavel Jindřich předal ocenění Pavlu Vohralíkovi (pamětní medaili)
„ZA RADOST A NADĚJI DĚTEM“

 Předseda p. Eichler dal slovo p. Bohumilovi Javůrkovi
P. Javůrek pozdravil přítomné a informoval o možné hrozbě v podobě vodního zákona, který leží u
našich politiků již cca 10 let. Vyjádřil podporu k zřízenému kontu na nákup vodních ploch SÚS.

Informoval o hospodaření na cca 94 ha vodních ploch z toho pouze 2 ha v osobním vlastnictví MO
(Královický rybník a Očko v Káraném)
Srdečně pozval přítomné na závody, které se budou konat na Staroboleslavské tůni koncem dubna.
Sdělil nám informace ohledně koupě pozemků na Proboštských jezerech a důležitosti podobných akcí
s ohledem na zajištění vodních ploch pro rybolov.
Dále informoval o nákupu 2 věších pozemků u tůně Očko a předpokládanou investicí cca 250 000,do obnovy tůně + možné dotace na obnovu vodních ploch cca 5 mil.
Byla podána informace o narovnání situace mezi MO Čelákovice a Brandýs n/L včetně nepříjemné
situace, která panovala v MO Brandýs n/L. Závěrem vyjádřil potěšení z toho, že se naše organizace
před vánocemi opět smířili a těší se na další spolupráci.
Pokračování diskuze hostů:

 P. Vohralík začal diskusi ohledně 24 hod lovu.
Na úvod sdělil, že není jen fanouškem předsedy ČRS SÚS, ale i oponentem.
Dle jeho názoru je zde tzv. 24ka uchopena špatným způsobem.
Zmínil Holandský způsob uchopení „24ky“, která funguje na principu zakoupení povolenky k lovu +
možnost dokoupení další ceniny ve tvaru měsíce v hodnotě další povolenky na možnost lovu nonstop. Vybrané peníze za non-stop povolenku pak putují na úklid, zarybňování, funkční RS.
Toto by byla dle názoru p. Vohralíka možnost jak získat peníze na nákupy revírů apod.
Dále nás informoval, že se bude snažit tento návrh prosadit a včetně přísnějších pravidel ohledně
možnosti ponechání úlovku.
 P. Chmelík reagoval na p. Vohralíka ohledně „24ky“. Připomněl, že cílem je udržet si rybáře,
abychom byli schopni konkurovat soukromím revírům. Dále upozornil na nutnost jednání s MZe
ohledně veškerých změn a výjimek.
 P. Vohralík si bere slovo a ptá se, jak je možné, že toto jde u soukromníků….To soukromník je
nějaký „Pán Bůh“ ?
 P. Eichler požádal o odložení diskuze na toto téma po schůzi, jelikož je to na delší dobu.

 Diskuse
 P. Adamec vznesl dotaz, co má udělat pro to, aby se dostal na Chatu v osadě Řehačka (Chata MO
Čelákovice)

 P. Eichler informuje, že je potřeba z důvodu velikého zájmu rezervovat s min ročním předstihem.
 P. Karpíšek oznámil, že po skončení schůze se má p. Adamec zastavit pro možné dohodnutí termínu
na další rok.

 Přítomný člen vznesl dotaz ohledně 20,- poplatku při placení členských poplatků včetně koupě
povolenky
 P. Mašínová odpověděla, že se jedná o poplatek za odesílání složenkou.
 P. Eichler vstoupil do diskuze s tím, že toto bude v jednom z návrhů

 P. Kroutil si vzal slovo, poděkoval celému výboru a poukázal na stále ubývající zájem členů na dění
v jejich MO včetně žalostné účasti na členské schůzi, kde se mimo jiné zúčastnil pouze 1 z nových
členů.

 P. Ochman poukázal na rybáře nad zdymadly, kteří vozí kádě se vzduchováním za auty (je zde
podezření z odvážení ulovených ryb). P. Jindřich a p. Eichler požádal v těchto případech o
součinnost rybářů, aby v těchto případech ihned volali hospodáři, RS či členovy výboru. „Jsme
schopni reagovat celkem rychle, ale potřebujeme vaši pomoc“.

 Návrhy výboru MO Čelákovice:
Mandátová komise informuje o stavu přítomných členů: 39 přítomných členů

 NÁVRH č. 1: změn a hodnocení brigádnické činnosti za 500, (platit bude každý bez rozdílu, kdo má povinnost 500,- Kč) ženy, důchodci, ZTP a děti do 15 let
neplatí
 Bude zde možnost si odpracovat na dohodu brigády i nad rámec povinností.
 HLASOVÁNÍ: 36 PRO, 0 PROTI, 3 ZDRŽELO – SCHVÁLENO

 NÁVRH č. 2: členský příspěvek 100,- Kč na tvorbu finančních rezerv
 Jedná se o rezervu pro možný nákup vodních ploch, pozemků v blízkosti, možné financování zázemí
naší organizace a majetku. Deponováno mimo (platí všichni kromě dětí do 15 let)
 HLASOVÁNÍ: 39 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽELO – SCHVÁLENO

 NÁVRH č. 3: Zrušení 20,- Kč poplatku při platbě členských příspěvků
 HLASOVÁNÍ: 36 PRO, 0 PROTI, 3 ZDRŽELO – SCHVÁLENO

 Návrhy na usnesení:
 Schválit pokračování v projektu 24 hod non-stop lovu na revíru Labe 411051 v období od 16.6
až 30.9.
 Schválit zasílání 5,- z každého uhrazeného členského příspěvku na fond pro nákup vodních
ploch vedeným ČRS SÚS.

Hlasování o usnesení z VČS 2019 MO Čelákovice
 Výroční členská schůze bere na vědomí:
 Zprávy funkcionářů o činnosti MO Čelákovice za rok 2018
 Zprávu dozorčí komise
 Výroční členská schůze schvaluje: (hlasování o usnesení)
 Zprávu o činnosti od poslední členské schůze
 Plán činnosti na rok 2019
 Rozpočet organizace na rok 2019
 Schvaluje zaslání 5,- z každého členského příspěvku na fond SÚS pro nákup vodních ploch
 Schvaluje projekt 24 hod non-stop lov na další období
 Schvaluje účetní uzávěrku za rok 2018
 Snížení platby za brigády na 500,- platí každý vyjma: ženy, děti do 15 let, důchodci a ZTP.
 Zrušení poplatku 20,- při platbě členských povinností
 Zavedení členského příspěvku 100,- pro tvorbu finančních rezerv

 Schválení usnesení z Výroční členské schůze 2019
 HLASOVÁNÍ: 39 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽELO – USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO
Závěrem Výroční členské schůze předseda organizace p. Eichler Jiří poděkoval členům naší MO za účast a
popřál všem pěkné chvíle u vody
S pozdravem „ PETRŮV ZDAR“

Zapsal: Duník Petr (jednatel)

…………………………………
Jaroslava Mašínová

V Čelákovicích dne 23. 3. 2019

Eichler Jiří (předseda)

………………………………….
Václav Špitálský

Martin Petržel (člen DK)

……………………………………
Iveta Hlavatá

