PS MRS z.s. Ratíškovice
Zápis ze schůze
25.5.2018
Zahájení:
Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla svolána na 18:00 dne 25.5. 2018
v Ratíškovicích – Bašta panem Pavlem Košuličem.

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

Schválení programu

Program:
1. Návrh nájemní smlouvy s nájemcem Bašty
2. Zpráva o revizi hospodaření od SKRK MRS z.s.
3. Brigáda na odstranění starého výdejního kiosku
4. Správa o inventarizaci majetku
5. Pojištění budovy Bašty
6. Cenová nabídka na opravu WC
7. Cenová nabídka na nový kiosek

Program byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

B.

Schválení zápisu

Zápis z minulé schůze byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

C.

Otevřené problémy

1. Nájemní smlouva na Baštu (Ing. David Smolka.):
Předložen návrh nové nájemní smlouvy na pronájem Bašty. Nutno projít a
připomínkovat. Po připomínkování výborem bude tato smlouva vytisknuta a
předložena k podpisu s nájemcem.

2. Zpráva o revizi hospodaření MRS (Košulič P.)
Dne 17.5.2018 byla provedena revize hospodaření SKRK MRS z.s. pobočného spolku
Ratíškovice. Revizi provedl Bc. Karel Hrdý. Nebylo zjištěno žádných závad a nebyla
udělena žádná nápravná opatření.

3. Brigáda kiosek (Košulič Pavel)
Suchý topol byl pořezán se souhlasem OÚ. Druhý bude pořezán v době vegetačního
klidu. svépomocí – splnění bodu 1 ze zápisu ze dne 27.4.2018
2.6.2018 bude brigáda na likvidaci starého kiosku. Řídí – Jan Gasnárek. Během
příštího týdne dojde k odpojení elektrické energie (Ilčík Richard). Veškerý inventář
mimo mříží a dřezu bude zlikvidován (odepsáno z inventarizace).

4. Inventarizace majetku (Košulič P.)
Inventarizace proběhla 5.5.2018. Provedl se kompletní soupis a kontrola stávajícího
drobného majetku. Nový majetek byl označen inventurními čísly a zaevidován.
Inventarizace proběhla bez závad.
Účastníci inventury: předseda KRK, předseda organizace, pokladník, vedoucí RK –
viz zápis z inventarizace – k nahlédnutí u p. Košuliče.

5. Pojištění Bašty (Ing. Smolka David.)
Předložena nabídka na pojištění Bašty od Kooperativy v ceně 5201,- včetně
odpovědnosti za újmu. Hodnota pojištění budovy 1.500.000 Kč. Požádáme o
vypracování konkurenční nabídky Českou pojišťovnu – zajistí Pavel Košulič.

6. Cenová nabídka na opravu WC (Pavel Košulič)
Předložena nabídka na opravu WC (výměna 3 mís, oprava napojení, oprava pisoárů).
Cena opravy včetně práce, dopravy a materiálu 15.154 Kč. Cenová nabídka součást
zápisu přílohou.
Schváleno počtem hlasů: 5

7. Cenová nabídka na nový výdejní kiosek (Pavel Košulič)
Předložena nabídka na stavbu nového kiosku od pana Panáka. VČR 24.2.2018
schválila investici 80.000 Kč. Nabídka ve výši 69.725 Kč včetně veškerého
interiérového vybavení (police, okno, dveře, podlaha), krytiny, oplechování, lakování
a montáže. Cenová nabídka jako příloha č.2.
Stavba bude provedena po demolici stávajícího kiosku a výstavbě patek.
Schváleno počtem hlasů: 5

Ukončení:
Schůze byla ukončena v 19:30 panem Pavlem Košuličem. Příští schůze se bude konat
v 18:00 dne 29. 6. 2018 v Ratíškovicích – Bašta.

Zápis vytvořil/vytvořila:

Podrázský J.

Schválil/schválila:

Košulič P.

