
MRS z.s. PS Ratíškovice 

Zápis ze schůze 

3.7.2018 

 

Zahájení: 

Mimořádná schůze výboru MRS z.s. PS Ratíškovice byla svolána na 19:00 dne 

3.7.2018 v Ratíškovicích panem Košuličem Pavlem. 

Přítomni: 

Podrazský Jindřich 

Motloch Tomáš 

Tomšej Miroslav 

Košulič Pavel 

Dalimil Šupa  

Gasnárek Jan 

 

A. Schválení programu 

1. Odstoupení jednatele pana Ing. Smolky Davida 

2. Volba nového jednatele výboru MRS z.s. PS Ratíškovice 

Pavel Košulič, jako řídící svolané schůze výboru pobočného spolku konstatuje, že podle 

přiložené listiny přítomných je zasedání ustavující schůze výboru přítomno 6 členů z celkového 

počtu 8 členů výboru, tedy nejméně polovina členů výborů. Výbor pobočného spolku je 

s odvoláním na ustanovení § 15 odst. 5 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. schopný se 

usnášet. 

 

Program byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě. 

B. Schválení zápisu 

Zápis z minulé schůze byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě. 

C. Otevřené problémy 

1. Rezignace jednatele PS Ratíškovice Ing. Davida Smolka 

 

Košulič Pavel přečetl písemné oznámení ze dne 12. 6. 2018, kterým se Ing. Smolka 

David, dosavadní jednatel MRS z.s. pobočného spolku Ratíškovice vzdává své funkce 



jednatele pobočného spolku a současně člena výboru pobočného spolku k datu 12. 6. 

2018. Přítomní členové výboru vzali tuto skutečnost na vědomí. 

2. Návrh  nového jednatele výboru MRS z.s. PS Ratíškovice 

Z řad přítomných členů výboru byl navržen jako kandidát na funkci jednatele výboru 

MRS z.s. PS Ratíškovice pan Gasnárek Jan, který se svou případnou volbou vyslovil 

souhlas. Jiné návrhy, připomínky nebo výhrady nebyly z řad přítomných členů 

vzneseny. 

Pro zvolení Gasnárka J. jako jednatele výboru MRS z.s. PS Ratíškovice hlasovalo 5 

členů, 1 člen se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti, což je požadovaná většina 

přítomných členů. Pan Gasnárek J. vyslovil se svou volbou do funkce jednatele 

výboru MRS z.s. PS Ratíškovice souhlas. 

USNESENÍ 

1. Jednatelem výboru pobočného spolku byl zvolen Jan Gasnárek. 

 

 

Ukončení: 

Schůze byla ukončena v 19:30 panem Košuličem Pavlem. Příští všeobecná schůze se 

bude konat v 19:00 dne 27.7.2018 v Ratíškovicích. 

Zápis vytvořil/vytvořila: Podrázský J. 

Schválil/schválila: Košulič Pavel 


