PS MRS z.s. Ratíškovice
Zápis ze schůze
13.12.2018
Zahájení:
Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla svolána na 18:00 dne 13.12.
2018 v Ratíškovicích – Bašta panem Pavlem Košuličem.

Přítomni:
Košulič Pavel
Podrázský Jindřich
Jan Gasnárek
Igor Zelinka - host
A.

Schválení programu

Program:
1. Pachtovní smlouva na Hliník
2. Obecně závazná vyhláška
3. Nájemné pozemku kolem Bašty
4. Kurz pro dospělé
5. Rozpočet RK
6. Rybářské závody 2019

Program byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

B.

Schválení zápisu

Zápis z minulé schůze byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

C.

Otevřené problémy

1. Pachtovní smlouva na revír (Košulič P.):
Návrh pachtovní smlouvy zpracované panem Habánem byl podán na OÚ
Ratíškovice 30.11.2018. Obec si nechala vypracovat znalecký posudek Ing.
Michálkem.
Výsledek posudku:
Plocha včetně pobřežních ploch (dle katastrální mapy parcela č. 3512 – 6,0728 ha)
Prodej pozemku – cena 585 Kč/m2, pachtovné nájemné roční – 21.320 Kč/celý
pozemek
Pro návrh vypracování dohody (pachtovní smlouvy) s OÚ nutno dodat finanční
vyjádření ceny brigádnické činnosti MRS z.s. PS Ratíškovice na výše uvedené
parcele. Tato hodnota bude navržena jako zápočet na nájemné a platil by se pouze
rozdíl těchto cen. Tento návrh musí schválit rada OÚ Ratíškovice.
2. Obecně závazná vyhláška OÚ Ratíškovice (Košulič P.)
Návrh na obecně závaznou vyhlášku o zákazu táboření a stanování v jakékoliv
podobě v okolí revíru Morava 4C byl podán na OÚ Ratíškovice dne 30.11.2018.
Tento návrh vypracoval PhDr. Antonín Šťastný. Návrh musí schválit zastupitelstvo
OÚ. V současné době návrh zaslán na ministerstvo k vyjádření.
2.1.2019 jsou statutární orgány MRS z.s. PS Ratíškovice přizváni na projednání
návrhu na komisi životního prostředí.
3. Nájemné pozemku kolem Bašty (Košulič P.)
Jedná se o parcelu č. 3507/5 o výměře 1,096 ha. Návrh nájemného ze strany obce,
který vychází ze znaleckého posudku Ing. Michálka je 25.650 Kč/rok. Návrh ze
strany obce je 10.000 Kč/rok. Bude se řešit stejně jako nájemné na revír se
zápočtem brigádnické činnosti.
4. Kurz pro dospělé (Košulič P.)
1.12.2018 proběhl kurz pro dospělé v místní ZŠ pod vedením PhDr. Antonína
Šťastného. Celkem se zúčastnili 4 dospělí uchazeči o rybářský lístek. Kurz byl
zakončen zkouškou. Všichni prospěli. Žádosti o členství předány statutárnímu
orgánu MRS z.s. PS Ratíškovice.

5. Rozpočet RK (Chludil R.)
Rozpočet zatím nedodán. Pan Chludil slíbil vypracovat rozpočet do 14.12.2018
v papírové podobě.
6. Rybářské závody 2019 (Košulič P.)
Předběžný termín závodů v roce 2019:
Dětské – 19.4.2019
Dospělé – 20.4.2019

Zápis vytvořil/vytvořila:

Podrázský J.

Schválil/schválila:

Košulič P.

