
 PS MRS z.s. Ratíškovice 

Zápis ze schůze 

29.6.2018 

Zahájení: 

Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla svolána na 18:00 dne 29.6. 2018 

v Ratíškovicích – Bašta panem Pavlem Košuličem. 

 

Přítomni: 

Košulič Pavel 

Podrázský Jindřich 

Gasnárek Jan 

Šupa Dalimil 

Ing. Šťastný Antonín – host 

Bábíček František - host 

A. Schválení programu 

Program: 

1. Nájemní smlouva na Baštu 

2. Odstoupení jednatele 

3. Stav kiosek 

4. Info ze SV Brno 

5. Pojištění Bašty 

6. Oprava 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. Nájemní smlouva na Baštu (Podrázský Jindřich): 

Nájemní smlouvu vypracoval JUDr. Oldřich Navrátil. Smlouva bude předložena 

k prohlédnutí nájemci do konce července 2018 – splnění bodu 1 ze zápisu schůze ze 

dne 25.5.2018 

 

2. Odstoupení jednatele MRS PS Ratíškovice (Košulič P.) 

Dne 12.6.2018 rezignoval na funkci jednatele a funkci ve výboru pan Ing. Smolka 

David. Rezignace byla předána e-mailem.  

Úkolem výboru je stanovit nového jednatele pro PS Ratíškovice. 

Návrh : Gasnárek Jan 

Pro schválení nového jednatele bude svolána mimořádná výborová schůze na den 

3.7.2018 

 

3. Stav prací na kiosku (Košulič Pavel) 

2.6.2018 proběhla brigáda na likvidaci starého kiosku – splnění bodu 3 ze zápisu 

schůze ze dne 25.5.2018 

Odpojení el. energie provedl p. Ilčík Richard dne 31.5.2018 - splnění bodu 3 ze zápisu 

schůze ze dne 25.5.2018 

Veškerý inventář mimo mříží byl zlikvidován (odepsáno z inventarizace) - splnění 

bodu 3 ze zápisu schůze ze dne 25.5.2018 

Patky byly zhotoveny svépomocí členů MRS z.s. PS Ratíškovice formou brigády - 

splnění bodu 7 ze zápisu schůze ze dne 25.5.2018 

Na kiosku dodavatel p. Panák Josef již pracuje. Žádá o proplacení zálohy na materiál 

ve výši 40.000 Kč. Tato částka bude poukázána na účet dodavatele bezhotovostním 

převodem. 

Předpoklad dokončení prací je 31.7.2018 

 

4. Informace ze SV Brno (Košulič P.) 

Informace SKRK ohledně svazových kontrol. Dosud proběhlo 8 kontrol z 30 

plánovaných.  

Sjednocení agendy pobočných spolků – odsouhlasení sjednocení, ve hře SW Lipan a 

Oracle-Netsuite. Bližší informace budou předány na svazovém výboru v září 2018. 

GDPR – přesun na výdej povolenek. Mgr. Kubica připraví všechny podklady a budou 

během roku rozeslány k rukám jednotlivých organizací. 



Cena povolenek pro rok 2019 – rada nedoporučuje zdražení povolenek nebo 

členských známek. Předpoklad je stejná cena pro rok 2019. 

 

5. Pojištění Bašty (Košulič Pavel) 

Uzavřena pojistná smlouva s Česká Pojišťovna. Pojistná smlouva na hodnotu 

2.000.000 Kč. Pojištěna budova i terasa. Spoluúčast na pojistné události 1.000 Kč. 

Pojistné cca 2.900 Kč ročně - splnění bodu 5 ze zápisu schůze ze dne 25.5.2018 

Pojistná částka pro rok 2018/2019 uhrazena. 

 

6. Oprava WC (Podrázský Jindřich) 

Oprava WC proběhla dne 5.6.2018. Provedeny nutné práce – výměna mís, likvidace 

jednoho pisoáru, oprava vodoinstalace. Celková částka za opravu cca 14.300 Kč - 

splnění bodu 6 ze zápisu schůze ze dne 25.5.2018  

Faktura byla uhrazena bezhotovostním převodem. 

 

Ukončení: 

Schůze byla ukončena v 20:30 panem Pavlem Košuličem. Příští mimořádná schůze se 

bude konat v 19:00 dne 3.7.2018 v Ratíškovicích – Bašta. 

 

Zápis vytvořil/vytvořila: Podrázský J. 

Schválil/schválila: Košulič P. 


