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MRS z.s. PS Ratíškovice 

Zápis z výroční členské schůze 

16.2.2019 

Zahájení: 

Výroční členská schůze MRS z.s. PS Ratíškovice byla svolána na 15:00 dne 

16.2.2019 v Ratíškovicích panem Pavlem Košuličem. 

Přítomni: 

Viz prezentační listina výroční členské schůze (příloha 1-4). 

Z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů bylo dle § 14 článku 2 stanov 

MRS z.s. přistoupeno k vyhlášení náhradní členské schůze, která započala v 15:15. 

A. Schválení programu 

1. Úvod 

2. Kontrola usnesení 

3. Návrh členů volební a mandátové komise 

4. Volba volební a mandátové komise 

5. Plán akcí a činností na rok 2019 

6. Kontrola financi 2018 

7. Kontrola hospodaření na revíru 2018 

8. Zpráva vedení Rybářské stráže 2018 

9. Zpráva vedoucího RK 2018 

10. Zpráva KRK 2018 

11. Volba nového výboru + Kontrola počtu členů 

12. Volba KRK 

13. Přestávka 

14. Diskuze 

15. Schválení usnesení 

16. Závěr 

Pro 41 členů, proti 0, zdržel se 0 - Program byl jednomyslně schválen v nezměněné 

podobě. 
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B. Otevřené problémy 

1. Úvod 

Pan předseda Pavel Košulič přivítal všechny zúčastněné a poděkoval všem za 

práci v loňském roce. 

Byl přivítán starosta obce Ratíškovice pan Ing. Uhlík. 

Vyhlášena 1 minuta ticha za zemřelé členy. 

2. Kontrola usnesení 

Projednalo se usnesení z výroční členské schůze v roce 2018. 

Hlavní body: 

- Rybářské závody 2018 – termín dodržen – splněno 

- Stavba nového prodejního stánku – termín a cenová nákladnost dodržen, 

splněno 

- Pronájem obecního pozemku kolem rybářské Bašty – termín leden 2019 – 

splněno 

- Pronájem Hliníku – leden 2019 – splněno. Paktovné na revír bude MRS Brno 

proplácet 

- Posezení pro členy MRS z.s. PS Ratíškovice – posezení uskutečněno 8/2018 - 

splněno 

- Projednání možnosti Jezérka, co by tréninkové vodní plochy pro RK 

Ratíškovice s OÚ Ratíškovice – nutný krok ze strany OÚ Ratíškovice dořešit 

vlastnictví pozemků – bod trvá 

3. Návrh členů mandátové a volební komise 

Návrh: Ing. Antonín Šťastný, Igor Zelinka 

Navrhovaní s kandidaturou vyjádřili souhlas 

 

4. Volba volební a mandátové komise 

Pro 39 členů, proti 0, zdrželo se 2: SCHVÁLENO 

Členy volební a mandátové komise se stali Ing. Šťastný A. a pan Zelinka I. 
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5. Plán akcí a činností na rok 2019 

Rybářské závody 

Dospělé 20.4.2019, dětské 19.4.2019 

Vyčleněno na ceny a tombolu 30.000 Kč (viz návrh rozpočtu na rok 2019) 

Pro 41 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

Úprava chodníku pod Střelnicí 

Investice zhruba 20.000 Kč, počítáno s náklady do rozpočtu na rok 2019 

Pro 40 členů, proti 0, zdrželo se 1: SCHVÁLENO 

 

Vápnění revíru 

Cca 1500 kg vápna, proběhne v 3/4 2019 

 

Oprava laviček, venkovních (železných) 

Investice cca 5.000 Kč – provede firma Panák během 03/04 2019. Zahrnuto do 

rozpočtu na rok 2019 

Pro 41 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

Rekolaudace stavby WC – nákladné, předpokládané dokončení 2020 

Zákonná povinnost SCHVÁLENO 

 

6. Kontrola financí (přednášející Podrázský J.) 

Ekonom MRS z.s. PS Ratíškovice přednesl zprávu o stavu financí za rok 

2018. Zpráva je součástí zápisu jako předloha č.5 

Pro 41 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

Dále byl představen návrh rozpočtu hospodaření na rok 2019. Tento návrh je 

součástí zápisu jako příloha č.6 

Pro 41 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 
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7. Kontrola hospodaření (přednášející Motloch T.) 

Hospodář MRS z.s. PS Ratíškovice přednesl zprávu o hospodaření na revíru 

v roce 2018. Zpráva je součástí zápisu jako příloha č.7 

Pro 41 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

8. Zpráva vedení RS (přednášející Ing. Šťastný A.) 

Vedení Rybářské stráže přednesl zprávu o činnosti v roce 2018.  

Pro 41 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

9. Zpráva vedení RK (přednášející Chlůdil R. - přednesl Jan Gasnárek v.z.) 

Vedení RK přednesl zprávu o činnosti v roce 2018.  

Pro 41 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

10. Zpráva KRK (přednášející Bábíček F. – přednesl Jan Kordula v.z.) 

Předseda KRK přednesl zprávu o kontrole činnosti v roce 2018 ekonoma, 

včetně stavu pokladny v den kontroly. Zpráva o činnosti KRK je součástí 

zápisu jako příloha č.8 

Pro 41 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 
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11. Volba nového výboru + Kontrola počtu členů 

Návrh výboru: 

Košulič Pavel navrhovaný s kandidaturou vyjádřil souhlas 

proti: 0, zdržel se: 1, pro: 40 – Schváleno,  

Podrázský Jindřich navrhovaný s kandidaturou vyjádřil souhlas  

proti: 0, zdržel se: 1, pro: 40 - Schváleno,  

Motloch Tomáš navrhovaný s kandidaturou vyjádřil souhlas  

proti: 0, zdržel se: 1, pro: 40 - Schváleno 

Gasnárek Jan navrhovaný s kandidaturou vyjádřil souhlas  

proti: 0, zdržel se: 1, pro: 40 - Schváleno 

Šupa Dalimil navrhovaný s kandidaturou vyjádřil souhlas  

proti: 0, zdržel se: 1, pro: 40 - Schváleno 

Prýgl Ladislav navrhovaný s kandidaturou vyjádřil souhlas  

proti: 0, zdržel se: 1, pro: 40 - Schváleno 

Kočvara Tomáš navrhovaný s kandidaturou vyjádřil souhlas  

proti: 0, zdržel se: 1, pro: 40 - Schváleno 

Bábík Jaroslav navrhovaný s kandidaturou vyjádřil souhlas  

proti: 0, zdržel se: 1, pro: 40 - Schváleno 

12. Volba KRK 

Návrh výboru: 

Členové: 

Jan Kordula navrhovaný s kandidaturou vyjádřil souhlas  

proti: 0, zdržel se: 1, pro: 40 - Schváleno 

Antonín Gasnárek navrhovaný s kandidaturou vyjádřil souhlas  

proti: 0, zdržel se: 1, pro: 40 - Schváleno 

Vlastimil Kordula navrhovaný s kandidaturou vyjádřil souhlas  

proti: 0, zdržel se: 1, pro: 40 - Schváleno 
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13. Diskuze 

Diskuzní příspěvky členů PS Ratíškovice: 

- Udírna (Podrázský Jindřich) 

Návrh na nákup elektrické udírny BRADLEY Realtree Camo Smoker Extra 

Large 6 pro potřeby dospělých členů MRS z.s. PS Ratíškovice 

Investice cca 18.000 Kč. Udírna bude sloužit pro potřeby všech dospělých 

členů pobočného spolku. Zapůjčení zdarma. Úhrada pouze briket. 

Odhadovaná spotřeba na jedno uzení (4 hodiny – 1 briketa cca 20 minut) 12 

briket v ceně cca 144 Kč. Udírna bude uzamčena v kiosku, vydávána oproti 

podpisu. Platba na základě skutečné spotřeby briket (1 briketa 12 Kč). 

Velikost udírny pro cca 20 kg masa, hmotnost 26 kg. Manuální ovládání 

Pro: 24 členů, proti: 0, zdrželo se: 1 - schváleno 

- Poděkování vedoucímu RK (Hruška Jiří) 

Poděkování za práci s dětmi. 

- Sponzoři (Gasnárek Jan) 

Poděkování za brigády, včetně RK. 

Žádost na členy PS Ratíškovice ohledně darů do závodů (tomboly). 

- Pokles hladiny vody v Hliníku díky zavlažování (Ing. Antonín Šťastný) 

Požadavek na OÚ ohledně kontroly stavu hladiny a omezení zavlažování 

v době úbytku vody v Hliníku. 

 

- WC v lese (Ing. Antonín Šťastný) 

Po diskuzi se nedoporučuje instalovat WC – projednáváno i na dřívějších 

schůzích se stejným výsledkem. 

- Odpad z bazénu (Ing. Antonín Šťastný) 

Informace ohledně vypouštění vody z bazénu do Hliníku. Poukázáno na 

vysoké koncentrace volného chloru (0.14 mg/l) ve vzorcích z 5/2017. Jan 

Kordula poukazuje na vtékání černého odpadu (zřejmě škvára) během dešťů, 

které tvoří výrazné zakalení vody v širším okolí výpusti. Se starostou bylo 

dohodnuto pečlivé sledování situace a nové podrobnější rozbory zaměřené 

také na vliv zasypané skládky včetně testu rybí tkáně v roce 2019. 

  



strana 7/8 

 

- Návrh obecně závazné vyhlášky O ochraně životního prostředí (Ing. 

Antonín Šťastný) 

Aktuální návrh OZV podaný výborem pobočného spolku starostovi obce byl 

přednesen a diskutován z mnoha pohledů. Někteří členové požadovali méně 

restriktivní variantu, nicméně žádné konkrétní ucelené řešení nebylo nikým 

vypracováno a předloženo.  

Závěrem bylo o aktuálním návrhu OZV, který je již v řešení s obcí Ratíško-

vice, hlasováno z důvodu potvrzení jednotného stanoviska členů spolku. Ná-

vrh získal podporu. 

 

Pro: 24, proti: 0, zdržel: 2 – SCHVÁLENO 

 

- Vyvážení živých nástrah (Kordula Vlastimil) 

Řeší BPVRP – zákaz. 

Návrh na hlasování o zrušení zákazu zavážení 

Hlasování pro zrušení zákazu vyvážení: 

Pro: 7, proti: 20, zdržel: 11 - ZAMÍTNUTO 

 

14. Usnesení 

Náhradní členská schůze schválila toto usnesení: 

1. Program jednání schůze 

2. Výroční zprávu o činnosti MRS z.s. PS Ratíškovice za rok 2018 

3. Zprávu hospodaření, účetní uzávěrce za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 

2019 

4. Zprávu hospodaření za rok 2018 

5. Zprávu o činnost RK v roce 2018 

6. Zprávu KRK MRS z.s. PS Ratíškovice za rok 2018 

7. Termíny RZ v roce 2019 

Dětské 19.4.2019 a dospělé 20.4.2019. MRS z.s. PS Ratíškovice uvolní 

30.000 Kč na nákup cen a tomboly (viz návrh rozpočtu na rok 2019) 

8. Nový výbor pro roky 2019-2022 je ve složení:  

Košulič Pavel, Gasnárek Jan, Podrázský Jindřich, Motloch Tomáš, Šupa 

Dalimil, Prýgl Ladislav, Kočvara Tomáš a Bábík Jaroslav 

9. Nové KRK pro roky 2019-2022 je ve složení: 

Kordula Jan, Gasnárek Antonín, Kordula Vlastimil 
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10. Úprava chodníku pod Střelnicí 

Do konce roku 2019 se provede sanace chodníku pod částí Střelnice. 

Celková výše uvolněných finančních prostředků je 20.000 Kč (viz návrh 

rozpočtu na rok 2019) 

11. Vápnění revíru v roce 2019 

Do konce dubna 2019 se provede zavápnění revíru. 

12. Oprava laviček 

Do konce dubna se provede oprava laviček. Vyčleněno 5.000 Kč 

z rozpočtu (viz návrh rozpočtu na rok 2019)  

13. Rekolaudace WC 

Nutno dořešit „černou stavbu“ WC na pozemcích OÚ Ratíškovice. Do 

konce roku 2020 

14. Nákup udírny 

Odhlasován nákup elektrické udírny pro potřeby spolku a jeho členů. 

Vyčleněno 18.000 Kč (viz návrh rozpočtu na rok 2019) 

15. Podání návrhu vyhlášky na OÚ 

Odhlasováno podání návrhu vyhlášky zákazu 

stanování/táboření/bivakování, tak jak jej sestavil Ing. Antonín Šťastný. 

HLASOVÁNÍ: 

Pro: 25 členů, proti: 0, zdrželo se: 0 

Usnesení bylo SCHVÁLENO VČS 

15. Závěr 

Ukončení: 

Schůze byla ukončena v 19:00 panem Pavlem Košuličem. Příští výroční členská 

schůze se bude konat v únoru 2020 v Ratíškovicích 

 

Zápis vytvořil/vytvořila: Podrázský Jindřich 

Schválil/schválila: Pavel Košulič 


