PS MRS z.s. Ratíškovice
Zápis ze schůze
26.9.2018
Zahájení:
Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla svolána na 18:00 dne 26.9. 2018
v Ratíškovicích – Bašta panem Pavlem Košuličem.

Přítomni:
Košulič Pavel
Podrázský Jindřich
A.

Schválení programu

Program:
1. Nový jednatel PS – splnění bodu ze zápisu ze dne 27.7.2018
2. Rybářský kroužek – nová sezona – změna termínu začátku
3. Informace z SV

Program byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

B.

Schválení zápisu

Zápis z minulé schůze byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

C.

Otevřené problémy

1. Nový jednatel PS Ratíškovice (Košulič Pavel):
Nesplněný bod zápisu ze dne 27.7.2018.
Přepis jednatele v bance proběhl dne 24.9.2018 – splnění bodu zápisu ze dne
31.8.2018
2. Rybářský kroužek – nová sezona (Radek Chlůdil)
Přesun začátku sezony na 6.10.2018 v 15:30 ve školní jídelně.

3. Informace ze SV (Košulič Pavel)
a) Školení vedoucích kroužků zrušen pro nezájem.
b) Školení ekonomů termín bude upřesněn.
c) Program Lipan pro PS – prezentace pro sekretariát proběhne 26.9.2018, po
prezentaci (na příštím SV) bude rozhodnuto, který program bude používám a
jakým způsobem budou hrazeny poplatky.
d) Zvolena nová profi RS – p. Šťepánek pro oblast Blansko, Prostějovsko, pro
oblast Břeclav, Pohořelice, Mikulov stále bez určení.
e) Havarijní úhyn ryb – rada zpracuje pojistnou událost a plnění proběhne přes
pojištění.
f) PS Hustopeče požádal o okamžitou změnu BPVRP z důvodu snížené hladiny
vody a hrozícího úhynu ryb na možnost ponechání 2 ks kapra. Výjimka by
byla platná pouze do 31.12.2018. Schválení/neschválení – na příští SV.
g) Násada úhoře pro rok 2018 – pokryto cca 40 % MRS revírů.
h) 1.10.2018 bude vysazen do řeky Moravy Jeseter malý.
i) PS Zlín zpracovává podklady pro učebnice a pracovní listy pro rybářské
kroužky. Poté je bude možno objednávat pro potřeby PS.
j) Rozdělování tržeb pro rok 2019 – rada doporučuje neměnit.
k) Členské příspěvky pro rok 2019 - rada doporučuje ponechat v současné výši.
l) Rada dává doporučení pro PS Blansko na vyloučení Ing. Skláře z řad MRS.
m) Mgr. Kubica upozornil radu na 12 PS, které nemají splněnou povinnost zápisu
spolkových listin ve veřejném rejstříku listin. Těmto spolkům hrozí při
kontrole soudu výmaz z rejstříku => zrušení organizací.

Ukončení:
Schůze byla ukončena v 19:00 panem Pavlem Košuličem. Příští schůze výboru se
bude konat v 18:00 dne 26.10.2018 v Ratíškovicích – Bašta.

Zápis vytvořil/vytvořila:

Podrázský J.

Schválil/schválila:

Košulič P.

