
MRS z.s. PS Ratíškovice 

Zápis z výroční členské schůze 

24.2.2018 

 

Zahájení: 

Výroční členská schůze MRS z.s. PS Ratíškovice byla svolána na 15:00 dne 

24.2.2018 v Ratíškovicích panem ing. Smolkou Davidem. 

Přítomni: 

Viz prezentační listina výroční členské schůze ( příloha 1-2 ). 

Z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů bylo dle § 14 článku 2 stanov 

MRS z.s. přistoupeno k vyhlášení náhradní členské schůze, která započala v 15:15. 

A. Schválení programu 

1. Úvod 

2. Kontrola usnesení 

3. Plán akcí a činností na rok 2018 

4. Kontrola financi 2017 

5. Kontrola hospodaření na revíru 2017 

6. Zpráva vedení Rybářské stráže 2017 

7. Zpráva KRK 2017 

8. Zpráva vedoucího RK 2017 

9. Přestávka 

10. Diskuze 

11. Schválení usnesení 

12. Závěr 

Pro 46 členů, proti 0, zdržel se 0 : Program byl jednomyslně schválen v nezměněné 

podobě. 

  



B. Otevřené problémy 

1. Úvod 

Pan jednatel Ing. Smolka David přivítal všechny zúčastněné a poděkoval všem za 

práci v loňském roce. 

2. Kontrola usnesení 

Projednalo se usnesení z výroční členské schůze v roce 2017. 

Hlavní body 

- Rybářské závody 2017 – termín dodržen – splněno 

- Pomoc při obnově přítoku Jezérka – naplánovaná brigáda – splněno 

- Investici do nových vchodových dveří v roce 2017 – instalace 12/2017 - 

splněno 

- Posezení pro členy MRS z.s. PS Ratíškovice – posezení uskutečněno 9/2017 - 

splněno 

- Projednání možnosti Jezérka co by tréninkové vodní plochy pro RK 

Ratíškovice s OÚ Ratíškovice – nutný krok ze strany OÚ Ratíškovice dořešit 

vlastnictví pozemků – bod trvá 

- Vyčištění břehů Hliníka – naplánována brigáda v roce 2017 - splněno 

 

3. Plán akcí a činností na rok 2018 

Rybářské závody 

Dospělé 15.4.2018, dětské 14.4.2018 

Pro 46 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

       

      Odstoupení předsedy p. Košuliče Z. (přednesl Ing. Smolka D.) 

- Oznámena skutečnost, že ze zdravotních důvodů odstoupil z výboru i z funkce 

předsedy p. Košulič Zbyněk.       

      Kooptace nového člena do výboru za odstupujícího člena 

- Oznámena skutečnost, že za odstupujícího pana Košuliče Z. byl v souladu s § 

11 odst. 4 písmeno d) Stanov MRS z.s. kooptován člen do výboru pan Dalimil 

Šupa.  

 



Volba nového předsedy 

- Oznámena volba nového předsedy MRS z.s. PS Ratíškovice ke dni 22.2.2018. 

Volba byla uskutečněna na mimořádné schůzi výboru dne 22.2.2018. 

Předsedou MRS z.s. PS Ratíškovice se stal pan Košulič Pavel. Tato skutečnost 

byla oznámena i Krajskému soudu v Brně pro zápis statutárního orgánu na 

soud.  

 

Stavba nového prodejního stánku 

- Z důvodu havarijního stavu současného prodejního stánku výbor MRS z.s. PS 

Ratíškovice navrhuje stavbu nového prodejního stánku. Ze svých financí 

vyčlení 80.000 Kč pro tuto stavbu. V návrhu rozpočtu pro rok 2018 je tato 

skutečnost zohledněna. 

 Pro 46 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

      Pronájem obecního pozemku kolem rybářské Bašty 

- Z důvodu nevyjasněných podmínek využívání ploch kolem rybářské Bašty 

navrhuje výbor MRS z.s. PS Ratíškovice uzavřít s OÚ Ratíškovice smlouvu o 

pronájmu těchto pozemků. Smlouvu nutno uzavřít v roce 2018. 

Pro 46 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

Pronájem Hliníku 

- Zjištěna skutečnost, že revír Morava 4C není v katastru vedena jako vodní 

plocha, ale jako důlní dílo. Tuto skutečnost výbor MRS z.s. PS Ratíškovice 

projednával s OÚ Ratíškovice, který se zavázal tuto skutečnost napravit. 

Teprve poté je možné uzavřít smlouvu na revír. 

 

4. Kontrola financí (přednášející Podrazský J.) 

Ekonom MRS z.s. PS Ratíškovice přednesl zprávu o stavu financí za rok 

2017. Zpráva je součástí zápisu jako předloha č.4 

Pro 46 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

Dále byl představen návrh rozpočtu hospodaření na rok 2018. Tento návrh je 

součástí zápisu jako příloha č.5 

Pro 46 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 



Požadavek na schválení investice 80.000 Kč na výstavbu prodejního stánku u 

Bašty – viz bod zápisu 3. Plán činností na rok 2018 

 

5. Kontrola hospodaření (přednášející Motloch T.) 

Hospodář MRS z.s. PS Ratíškovice přednesl zprávu o hospodaření na revíru 

v roce 2017. Zpráva je součástí zápisu jako příloha č.6 

Pro 46 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

6. Zpráva vedení RS (přednášející Ing. Šťastný A.) 

Vedení Rybářské stráže přednesl zprávu o činnosti v roce 2017.  

Pro 46 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

7. Zpráva vedení RK (přednášející Chlůdil R.) 

Vedení RK přednesl zprávu o činnosti v roce 2017.  

Pro 46 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

8. Zpráva KRK (přednášející Bábíček F.) 

Předseda KRK přednesl zprávu o kontrole činnosti ekonoma, včetně stavu 

pokladny v den kontroly. Zpráva o činnosti KRK je součástí zápisu jako 

příloha č.7 

Pro 46 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

  



9. Diskuze 

Diskuzní příspěvky členů PS Ratíškovice: 

- Zpoplatnění brigád (Košulič Zbyněk) 

Návrh na povinnost uhradit brigády pro všechny členy MRS z.s. PS 

Ratíškovice (vyjma dětí, žen, invalidních a starobních důchodců). 

Do 12/2018 nutno dořešit způsob plnění brigádnické povinnosti členů. 

Předběžně navrženo zpětné proplácení těm, kteří se brigád zúčastní. Nutno 

prověřit u finančního poradce, aby proplácení nedošlo v rozporu se zákonem. 

Pro 8 členů, proti 3, zdrželo se 35: SCHVÁLENO 

 

- Nové pravidla RZ (Ing. Antonín Šťastný) 

Návrh nových pravidel v rámci BPVRP. 

Výbor doporučuje 

Pro 46 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

- Nové internetové stránky (Ing. Antonín Šťastný) 

Oznámení o spuštění nových webových stránek MRS z.s. PS Ratíškovice. 

 

- Pořádek u vody vs. zákaz stanování (Ing. Antonín Šťastný) 

Diskuze o pořádku kolem Hliníka. Prodiskutován zákaz stanování, které 

kolem revíru umístil OÚ Ratíškovice na návrh MRS z.s. PS Ratíškovice. 

 

- Podpora rybářského kroužku ze strany MRS z.s. PS Ratíškovice 

Podrázský Jindřich) 

Návrh na zajištění zájezdu pro členy RK do rybochovného zařízení, který bude 

hrazen ze zisku v roce 2017, jako součást výuky a výchovy mladých členů 

MRS z.s. PS Ratíškovice. 

Výbor doporučuje. 

Pro 46 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 



10. Usnesení 

Náhradní členská schůze schválila toto usnesení: 

1. Program jednání schůze 

2. Výroční zprávu o činnosti MRS z.s. PS Ratíškovice za rok 2017 

3. Zprávu hospodaření, účetní uzávěrce za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 

2018 

4. Zprávu KRK MRS z.s. PS Ratíškovice za rok 2017 

5. Termíny RZ v roce 2018 

6. Stavba nového prodejního stánku 

7. Pronájem obecního pozemku kolem rybářské Bašty  

8. Zpoplatnění brigád  

9. Nové pravidla RZ  

10. Podpora rybářského kroužku 

 

11. Závěr 

Ukončení: 

Schůze byla ukončena v 18:00 panem Ing. Smolkou Davidem. Příští výroční 

členská schůze se bude konat v únoru 2019 v Ratíškovicích 

. 

Zápis vytvořil/vytvořila: Podrazský Jindřich 

Schválil/schválila: Ing. Smolka David 


