PS MRS z.s. Ratíškovice
Zápis ze schůze
29.3.2018
Zahájení:
Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla svolána na 18:00 dne 29. 3. 2018
v Ratíškovicích – Bašta panem Pavlem Košuličem.

Přítomni:
Košulič Pavel
Smolka David
Motloch Tomáš
Podrázský Jindřich
Gasnárek Jan
Antonín Šťastný - host
A.

Schválení programu

Program:
1. Změna doby lovu – info ze svazového výboru
2. Kontrola hospodaření SKRK
3. Dohoda mezi ČRS a MRS
4. Zavážení nástrah
5. Výměna boileru na Baště
6. Nájemní smlouva okolních pozemků s OÚ
7. Dořešení nájemní smlouvy s nájemcem Bašty
8. Organizace závodů 2018

Program byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

B.

Schválení zápisu

Zápis z minulé schůze byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

C.

Otevřené problémy

1. Změna doby lovu (Košulič P.):
Informace předsedy z jednání SV – vyhláška č. 25/2018 Sb. je platná s účinností od
1.4.2018
Bližší podmínky VRP budou aktualizované dodatkem v roce 2019.
Rybářská stráž bude o změně informována vedoucím RS. Informace budou
aktualizovány i na webových stránkách organizace.

2. Kontrola hospodaření SKRK (Košulič P.)
Během tohoto roku proběhne kontrola hospodaření ze strany svazu v naší organizaci.
Termín bude včas oznámen.

3. Dohoda mezi ČRS a MRS (Košulič P.)
Proběhla dohoda mezi ČRS a MRS, kdy na straně členů ČRS se posouvá spodní
věková hranice na 6 let. Z toho vyplývá povinnost pro MRS prodat hostenku členům
ČRS od tohoto věku.
Informaci pro členy RS předá vedoucí RS.

4. Zavážení nástrah (Košulič P.)
Upřesněna informace ohledně zavážení nástrah. Rybář je povinen být během lovu u
prutů. Z toho vyplývá, že při zavážení nástrah jednotlivě porušuje při druhém
zavážení stanovená pravidla a může být postihován. Svaz doporučuje vyvážet oba
pruty současně, nebo při zavážení jednoho prutu mít druhý prut stažen.
Členy RS bude informovat vedoucí RS, členům bude tato skutečnost sdělena na
webových stránkách organizace.

5. Výměna boileru na Baště (Ing. Smolka D.)
Proběhla 2/2018. Fakturace převodem.

6. Nájemní smlouva s OÚ (Košulič P.)
Nájemní smlouva na pozemky kolem Bašty podepsána oběma stranami. Platnost od
1.1.2018, na dobu určitou – 1 rok.

7. Dořešení smlouvy s nájemcem Bašty (Ing. Smolka David)
Na základě nové smlouvy s OÚ bude přepracována nová smlouva s nájemcem.
Smlouvu vypracuje právník, aby byly podchyceny všechny nutné skutečnosti.
Zodpovědný: Ing. Smolka D.
Schváleno počtem hlasů: 5
8. Organizace závodů 2018 (Ing. Šťastný A.)
Organizačně zajištění 9 rozhodčích pro dětské i dospělé závody zajištěno.
Prodej tombole zajištěn za pomoci členek organizace.
Ozvučení zajištěno.
Příprava tombole (lístky, ceny, příprava) 13.4.2018 u p. Košuliče P. Připraví se 1000
obálek. Cena obálky 50 Kč.
Občerstvení pro dětské závody zajistí nájemce Bašty, PS Ratíškovice občerstvení pro
děti hradí ze vstupného. Dále nájemce zajistí 50 porcí guláše pro pořadatele a
sponzory na hlavní závody.
Víno pro sponzory a pořadatele zajistí Ing. Smolka D. nákupem od vybraného
vinařství.
Měřidla pro rozhodčí zajistí Tomšej M. do 13.4.2018
Schváleno počtem hlasů: 7

Ukončení:
Schůze byla ukončena v 20:30 panem Pavlem Košuličem. Příští schůze se bude konat
v 19:00 dne 27. 4. 2018 v Ratíškovicích – Bašta.

Zápis vytvořil/vytvořila:

Podrázský J.

Schválil/schválila:

Košulič P.

