PS MRS z.s. Ratíškovice
Zápis ze schůze
27.4.2018
Zahájení:
Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla svolána na 18:00 dne 27.4. 2018
v Ratíškovicích – Bašta panem Pavlem Košuličem.

Přítomni:
Košulič Pavel
Smolka David
Motloch Tomáš
Podrázský Jindřich
Gasnárek Jan
František Bábíček – host
A.

Schválení programu

Program:
1. Jednání s OÚ
2. Zhodnocení závodů
3. Nájemní smlouva s nájemcem Bašty – stav
4. Inventarizace majetku
5. Výměna toaletních míst na WC

Program byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

B.

Schválení zápisu

Zápis z minulé schůze byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

C.

Otevřené problémy

1. Jednání s OÚ (Košulič P.):
Kácení stromů na pozemku kolem Bašty
Nutnost podání žádosti na OÚ pro kácení suchých a poškozených stromů. Zajistí
předseda. Kácení stromů zajistíme v rámci brigád svépomocí.

Rekonstrukce prodejního stánku
Nutno podat oznámení o rekonstrukci na OÚ. Zajistí předseda. Zajistí se nabídka na
rekonstrukci stánku, který se provede během roku. OÚ nemá námitek.

2. Zhodnocení rybářských závodů 2018 (Košulič P.)
41 dospělých rybářů, 41 dětských rybářů. Celkový zisk ze závodů 13.936 Kč. Velké
stížnosti na zajištění občerstvení z důvodu dlouhého čekání, nepřipravenosti a
celkového dojmu. Zajištění občerstvení závodů se bude řešit s nájemcem. Špatný
dojem odnese i organizace menší návštěvností závodů.

3. Nová nájemní smlouva (Ing. Smolka D.)
4.5.2018 bude návrh nové smlouvy předán výboru. Ten pak projedná její znění
s nájemcem a nechá doplnit případné podněty. Předpoklad podpisu nové smlouvy do
konce května 2018.

4. Inventarizace majetku (Košulič P.)
Inventarizace naplánována na 5.5.2018. Provede se kompletní inventura, označení
inventurními čísly, provede se soupis a zápis o inventuře pod vedením KRK.
Povinní účastníci inventury: předseda KRK, předseda organizace, pokladník, vedoucí
RK

5. Výměna toaletních mís na WC + oprava vodoinstalace a odpadů (Košulič P.)
Zajistit položkovou cenovou nabídku a na jejím základě výbor rozhodne o provedení
prací. Nabídka bude pak přiložena jako příloha k příštímu zápisu.

Ukončení:
Schůze byla ukončena v 19:30 panem Pavlem Košuličem. Příští schůze se bude konat
v 18:00 dne 25. 5. 2018 v Ratíškovicích – Bašta.

Zápis vytvořil/vytvořila:

Podrázský J.

Schválil/schválila:

Košulič P.

