ZÁPIS-USNESENÍ
z mimořádné členské schůze ČRS, z.s., MO Čelákovice konané 21. května 2019
od 18:00 hodin Zasedací sál TS v Čelákovicích
 Přítomných členů: 16 při zahájení schůze
„Schůzi zahájil a řídil předseda organizace p. Eichler, který přivítal členy a seznámil přítomné
s programem mimořádné členské schůze“

 Program schůze:
1) Nákup nemovitosti (sídla organizace)
2) Žádost o půjčku
 Mandátová komise (Ondřej Tomeček, Václav Špitálský ml., Milan Karpíšek)
 HLASOVÁNÍ: 100% PRO – SCHVÁLENO

 Návrhová komise (Václav Špitálský st., Pavel Růžička, Jiří Škába)
 HLASOVÁNÍ: 100% PRO – SCHVÁLENO

 Zpráva mandátové komise (na začátku Výroční členské schůze je přítomno 16 členů)
 Z důvodu nedosažení nadpoloviční účasti všech členů na ČS, následuje 15 min přestávka
O přestávce si vzal slovo p Eichler a představil možnost nákupu nemovitosti

 Poté předal slovo p. Pertlovi a požádal ho o obsáhlejší prezentaci.
p. Pertl ve své zprávě přednesl základní údaje o poloze nemovitosti včetně základních parametrů včetně
ceny. Dále informoval o záměru a využití (sídlo, kancelář, klubovna pro dětský kroužek, sklad mechanizace).
Současně informoval o možnostech financování a to v našem případě znamená žádost o půjčku u ČRS, z.s.,
SÚS.
Sdělil i jakým způsobem bychom půjčku spláceli (odpadly by poplatky za současné nájmy prostor, částečně
výdělek z chaty, boudy a z příspěvku na nákup majetku.
Nakonec sdělil předpokládanou splátku 150 000,-/rok a předal slovo p. Šenkýřovi, aby sdělil pár informací o
stavu nemovitosti.
P. Šenkýř sdělil základní parametry a stav nemovitosti po předchozí prohlídce. Dle jeho předběžného
odborného posouzení nebudou nutné žádné větší investice a veškerou základní údržbu bychom měli
zvládnout zajistit svépomocí.

Předpokládané investice do nemovitosti (prozatím pouze výměna WC, umývadla a baterií).
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**Během 15 minutové přestávky dorazil 1 člen**
------------------------------------Po 15 minutové přestávce stále 17 přítomných členů-----------------------------

 Proběhlo hlasování
 Návrh: Zakoupení nemovitosti v Čelákovicích v lokalitě Sedlčánky ulice Zájezd za 2 550 000,- a to za
předpokladu financování formou půjčky od ČRS, z.s., SÚS po dobu cca 17 let.

 HLASOVÁNÍ: 100% PRO – SCHVÁLENO
 Diskuze
 P. Jindřich si vzal slovo a objasnil po předchozích mylných informacích jak je to se zarybněním RMV
Grádo. Dále objasnil další mylnou informaci ohledně zarybnění revíru Řehačka.
 Poté informoval i o možnosti převedení RMV Grádo zpět do CS rybolovu, včetně kladů i záporů.
+ možnost zakoupení místní povolenky v hodnotě 1000,- na všechny revíry MO Čelákovice
+ úspora financí u členů kupující povolenku ÚS + RMV
- zarybnění dle předepsaného zarybňovacího plánu (vyplyne z výpočtu)

Hlasování o usnesení z mimořádné ČS 2019 MO Čelákovice
 Členská schůze schvaluje: (hlasování o usnesení)
 Návrh na zakoupení nemovitosti v Čelákovicích v lokalitě Sedlčánky ulice Zájezd za 2 550 000,- a to
za předpokladu financování formou půjčky od ČRS, z.s., SÚS po dobu cca 17 let.
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)

Jiří Eichler (předseda)
………………………………..

Václav Pertl (místopředseda)
………………………………..

Martin Petržel (člen DK)

V Čelákovicích dne 21. 5. 2019

