
 PS MRS z.s. Ratíškovice 

Zápis ze schůze 

25.10.2018 

Zahájení: 

Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla svolána na 19:00 dne 25.10. 

2018 v Ratíškovicích – Bašta panem Pavlem Košuličem. 

 

Přítomni: 

Košulič Pavel 

Podrázský Jindřich 

Jan Gasnárek 

Dalimil Šupa 

Radek Chlůdil - host 

A. Schválení programu 

Program: 

1. Termín výdeje povolenek, GDPR 

2. Investiční akce na rok 2019 

3. Rybářský kroužek – rozpočet 2019 

4. Příprava voleb výboru 2019 

5. Příprava výroční členské schůze 2019 

6. Dlouhodobá nemoc předsedy KRK 

7. Přepis pozemků Hliníku a okolních pozemků na katastru 

8. Zrušení kácení stromu vedle kiosku 

9. Příprava prověrek 2018 

10. Seznámení s výsledkem SV Brno 

 

Program byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě. 

  



 

B. Schválení zápisu 

Zápis z minulé schůze byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě. 

 

C. Otevřené problémy 

1. Termín výdeje povolenek, GDPR (Košulič P.): 

Termíny výdeje povolenek: 

29.12.2018 – 9:00 – 13:00, 13.1.2019 – 8:00 – 13:00, 27.1.2019 – 8:00 – 13:00 

Každý člen musí přijít osobně, nutné podepsat GDPR. Děti a mládež do 18 let nutno 

v doprovodu zákonného zástupce. Bez podepsání GDPR nebude vydána členská 

známka!!! 

Účast všech členů výboru NUTNÁ!!! 

 

2. Investiční akce pro rok 2019 (Podrázský J.) 

 

Nákup udírny Bradly – Original Extra Large Smoker - 6 roštů – 17.000 Kč 

Nákup pozemků kolem Bašty cca 1100 m2 – cca 25.000 Kč 

Oprava cesty kolem střelnice – cca 10.000 Kč (pouze materiál, práce formou 

brigády) 

Renovace venkovních stolů a lavic – 5.000 Kč (pouze materiál, práce formou 

brigády) 

 

3. Rybářský kroužek – rozpočet (Chlůdil R.) 

 

Pan Chludil připraví rozpočet pro kroužek pro rok 2019. Termín 14.12.2018 

Přepokládaný rozpočet 19.000 Kč Tato výše je podmíněna obecní dotací 9.500 Kč. 

S částkou 19.000 Kč bude počítat rozpočet pobočného spolku pro rok 2019. 

 

4. Příprava voleb výboru 2019 (Podrázský J.) 

 

Při výdeji povolenek se rozdají kandidátní lístky pro členy PS k návrhu členů 

výboru. Kandidáti musí souhlasit (na členské schůzi). Termín odevzdání 1.2.2019 

k rukám předsedy. Z navrhnutých členů + členů současného výboru se budou volit 

na členské schůzi členové nového výboru.  

 

5. Příprava výroční členské schůze 2019 (Podrázský J.) 

 

Předpokládaný termín výroční členské schůze: 23.2.2019 15:00-19:00 na Hasičské 

zbrojnici, občerstvení zajistí nájemce Bašty. 

Na výroční členské schůzi se bude vydávat pouze členská známka – poslední 

termín výdeje. Po tomto termínu nutno zaplatit zápisné ve výši 1.000 Kč! 

 

 



6. Dlouhodobá nemoc předsedy KRK (Košulič P.) 

 

Do konce volebního období zatím necháme jak to je. Na výroční členské schůzi 

navrhneme nové složení KRK dle zdravotního stavu předsedy. 

 

7. Přepis pozemků Hliníku a okolních pozemků na katastru (Košulič P.) 

 

V průběhu měsíce října 2018 proběhla na katastru změna užívání z důlního díla na 

vodní plochu. Pozemky přiléhající k Hliníku (od střelnice po Baštu) byly změněny 

na lesní plochu. Zbytek je orná půda nebo jiná/ostatní plocha. Přesné rozdělení 

pozemků k nahlédnutí na katastru nebo webové stránce 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 

8. Zrušení kácení stromu vedle kiosku (Košulič P.) 

 

Z důvodu zabezpečení pevnosti a bezpečnosti břehových ploch je nutné ponechat 

stromy ve vegetačním stavu, jinak hrozí sesuv půdy a poškození Bašty. Z tohoto 

důvodu odstupujeme od kácení topolu vedle kiosku.  

 

9. Příprava prověrek 2018 (Košulič P.) 

 

Prověrky pro PS Ratíškovice dne 27.11.2018 od 8:00 v Brně. 

Účastníci prověrek: Podrázský J., Košulič P., dle možnosti i Gasnárek J.  

Podrázský J. připraví veškeré finanční náležitosti 

Motloch T. připraví veškeré podklady hospodaření  

Termín: do 25.11.2018 

Svaz podklady zaslal. 

 

10. Informace ze SV Brno 

 

a) Stále 10 pobočných spolků řeší zápisy do obchodního rejstříku 

b) Kontrola spolků z plánovaných 36 spolků proběhlo 35 kontrol. Chybí kontrola 

PS Blansko. 

c) Prezentace programu Lipan, programu Netsuite-Oracle. Rada rozhodne do 

dalšího SV o výběru programu. Pobočné spolky by se podílely pouze drobným 

administrativním měsíčním poplatkem. 

d) Návrhy spolků na čestné ocenění 

e) 9. sjezd MRS v Blansku, předpokládaný termín 8.10.2019. Za PS musí jet 

statutár a hospodář/zástupce hospodáře. 

 

Ukončení: 

Schůze byla ukončena v 20:45 panem Pavlem Košuličem. Příští schůze výboru se 

bude konat v 19:00 dne 22.11.2018 nebo 29.11.2018 v Ratíškovicích – Bašta. 

 

Zápis vytvořil/vytvořila: Podrázský J. 

Schválil/schválila: Košulič P. 


