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ZÁPIS 

z Výroční členské schůze ČRS MO Čelákovice konané 14. března 2015 

v  10.00 hodin Zasedací sál TS v Čelákovicích 

 
� Celkový počet členů: 762 členů 
� Přítomných členů: 54 – během 15 min přestávky dorazili 2 členové tj. 56 členů 
� Účast cca 7,35 % 

 
Schůzi zahájil a řídil předseda organizace p. Eichler, který seznámil přítomné s programem Výroční 
členské schůze 

 Dále přivítal všechny přítomné a hosty - p. Pátka starostu města Čelákovice. 

 
• Program schůze: 

 
1) Zahájení, přivítání a seznámení s programem VČS 

 
2) Volba komisí + schválení programu VČS 
� Mandátová komise (Krejčík Ladislav, Krejčík Milan, Nováček Jiří) 
� Návrhová a volební komise (Bařina Pavel, Horáček Václav, Tomeček Bohumil) 

• SCHVÁLENO 100% přítomných členů 
 
� Z důvodu nedosažení nadpoloviční účasti všech členů na VČS, následuje 15 min přestávka 

 
O přestávce následuje diskuse s hosty 
 

• Otázka na p. Pátka ohledně ČOV v Čelákovicích, která údajně každou sobotu odpoledne vypouští 
zapáchající kaly z hlavní výpusti 

• P. Pátek informoval o jednání s VAK Mladá Boleslav o technickém řešení přepadového odtoku 
v bývalém rameni Labe 

• P. Pátek a p. Jindřich byli informací o pravidelnosti vypouštění kalů hlavní výpustí ČOV zaskočeni 
a požádali, v případě opakovaného vypouštění okamžité informování p. Jindřicha a případně 
oddělení MP Čelákovice. 

• P. Pátek přislíbil prověření situace s firmou VAK Mladá Boleslav 
 

� Před zahájením referátů předseda p. Eichler požádal přítomné o 1 minutu ticha za zesnulé členy. 
 
 
 

 



3) Zpráva předsedy (přednesl p. Eichler) 

• Zpráva uložena v kanceláři MO a u jednatele 
 

4) Zpráva hospodáře (přednesl p. Jindřich) 

• Zpráva uložena v kanceláři MO a u jednatele 
 

5) Zpráva jednatele a brigádnického referenta (přednesl p. Duník) 

• Zpráva uložena v kanceláři MO a u jednatele 
 

6) Zpráva ekonoma (přednesla pí. Duníková) 

• Zpráva uložena v kanceláři MO a u jednatele 
 

7) Zpráva rybářské stráže (přednesl za p. Karpíška p. Eichler) 

• Zpráva uložena v kanceláři MO a u jednatele 
 

8) Zpráva chaty na Řehačce (přednesl za p. Karpíška p Eichler) 
 

9) Zpráva dětského kroužku (přednesl p. Hejda) 
 

10) Zpráva čistoty vody (přednesl za p. Blechu p. Jindřich) 

• Zpráva uložena v kanceláři MO a u jednatele 
 

11) Zpráva dozorčí komise (přednesl p. Štětina) 
• Zpráva uložena v kanceláři MO a u jednatele 

 
12) Diskuse  
a) p. Pátek poděkoval za spolupráci s naší organizací a z plánované opravy lávky přes Grádo, dále 

ocenil naši práci, co se týče rybářství a ochrany přírody a byl mile překvapen prací s dětmi 
v rybářském kroužku 

b)  p. Pátek přislíbil jednání z ČOV (VAK Mladá Boleslav) dále přislíbil pokus o nalezení cesty ohledně 
vývěsky pro naší MO 
 

c) p. Eichler vyzval p. Kabáta, aby objasnil nesrovnalosti ohledně přestupku ohledně rybářského řádu. 
Ve svém vysvětlení mimo jiné ocenil profesionalitu naší RS. 
 

d) p. Jindřich požádal z důvodu šíření pomluv přítomné členy, aby v případě zpozorování přestupku 
pořídili fotografii a zaslali naší MO k vyřešení. 
 

13)  Návrhy a usnesení 
 

a) Zavedení podrevírů 
 

b) Nákup sekačky na rákos a stulík (cena 1600,- Euro)  
 

c) Nákup agregátu (elektrocentrály) cena max. 10 000,- Kč  
 

 
� P. Kroutil  se ptá jak to bude s přípojkou na Boudu Grádo – p. Eichler nechal prověřit možnosti u 
Čezu. 

� P. Šaník se ptá na možnost přejezdu lávky přes Labe na motorce – p. Pátek ujišťuje p. Šaníka, že MP 
nemá za úkol postihovat rozumné cyklisty a motocyklisty. 



� P. Kroutil  se ptá na příkazové značky před a za lávkou „cyklisto sesedni z kola“ – p. Pátek objasnil 
umístění značek, které již momentálně nejsou aktuální. 

� P. Princ informoval i chybějícím značení konce cyklostezky v osadě Grádo – p. Pátek slíbil 
prověření a zjednání nápravy. 

� P. Šaník upozornil na rozumnou míru použití zmiňované sekačky na stulík a rákos – p. Jindřich 
ubezpečil na rozumnou eliminaci rákosu, stulíku a růžkatce, případnou zápůjčku jiným organizacím 
za úplatu. 

� P. Duník st. netradičně pochválil vedení naší VČS a činnost naší MO 
� P. Kroutil  požádal o objasnění konaných závodů na Grádě – vše bylo objasněno  

(závody se konají 28. 3. 2015 v sobotu) 
� P. Kroutil  požádal přítomné členy za pomoc při konání brigád na Grádě. 
� Člen MO vznesl otázku jak zamezit (ošetřit zakrmování DRONEM) – p. Jindřich vysvětlil, že svaz 

nemá v úmyslu rybáře zbytečně omezovat než je nutné. Vize SÚS je pokud možno zpříjemnit 
slušnému rybáři pobyt u vody. 

� Pavel Bařina seznámil přítomné s možnostmi ubytování v Boudě na Grádě. 
� P. Hronek vznesl dotaz, zda se na konferenci SÚS neprojednávalo sjednocení míry ryb ve všech 

organizacích. – P. Jindřich odpověděl, že se tato otázka projednávala. Z důvodu právní subjektivity 
MO v rámci SÚS nelze toto pravidlo nařídit. I přesto se SÚS připravuje na sjednocení míry ryb a 
nabádá k tomu ostatní MO. 

� Předseda p. Eichler vznesl návrh k zamyšlení omezit počet úlovků na svazových vodách. 
� Předseda DK p. Štětina informoval přítomné o omezených pravomocích rybářské stráže a spolupráci 

s městskou a státní policií. Dále informoval problému, že MP neví jak v případě řešení přestupku 
v rámci rybářství postupovat – p. Pátek informoval, že MP se řídí zákony o obecní policii a že má 
velice omezené pravomoci. Ale možnost sjednání schůzky by neměl být problém. 

 
 
Hlasování o usnesení: 
 

a) Návrh označení podrevírů   - pro 56, proti 0, zdrželo 0 - SCHVÁLENO 
b) Nákup Sekačky rákosu   - pro 52, proti 0, zdrželo 4 - SCHVÁLENO      
c) Nákup elektrocentrály    - pro 56, proti 0, zdrželo 0 – SCHVÁLENO 

 
Hlasování o výsledku hospodaření za rok 2013 a 2014 
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2013 - Pro 56, proti 0, zdrželo 0 – SCHVÁLENO 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2014 - Pro 56, proti 0, zdrželo 0 - SCHVÁLENO 
 

    Závěrem Výroční členské schůze, předseda organizace p. Eichler Jiří poděkoval členům naší  MO a popřál 
pěkné zážitky a úlovky u vody. S pozdravem „ PETRŮV ZDAR“  

  

Příští  schůze výboru MO se uskuteční 14. dubna 2015 od 18:00 hodin v kanceláři MO Čelákovice. 

 
 

 Zapsal: Duník Petr (jednatel organizace)               Ověřil:  Štětina Radek (předseda DK) 
 
 
 
 
 
 

 
 
V Čelákovicích dne 14. 4. 2015                         


