
 PS MRS z.s. Ratíškovice 

Zápis ze schůze 

11.10.2019 

Zahájení: 

Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla svolána na 19:00 dne 11.10. 

2019 v Ratíškovicích – Bašta panem Pavlem Košuličem. 

 

Přítomni: 

Viz seznam přítomných členů 

A. Schválení programu 

Program: 

1. Rybářská stráž 

2. Svazový výbor 19.9.2019 

3. Zahájení rybářského kroužku 

4. Rekolaudace WC – aktuální stav 

5. IX. Svazový sjezd 

6. Výroční členská schůze 

7. Zvážení nákupu elektrického/spalovacího motoru 

8. Funkční odměny 

9. Dálniční známka 

10. Výdej povolenek pro rok 2020 

 

Program byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě. 

  



B. Schválení zápisu 

Zápis z minulé schůze byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě. 

 

C. Otevřené problémy 

1. Rybářská stráž (Košulič P.): 

Vedoucí RS osobně řešil práci RS s každým členem RS. Pokáráni neaktivní členové. 

Pro rok 2020 dohodnuto: 

a) Účast RS na RZ = splněná brigádnická povinnost 

b) 10 kontrol na revíru M4C = povolenka zdarma 

 

Uzavřeno 

 

2. Info ze svazového výboru (Košulič P.): 

Příprava IX. sjezdu v Blansku. 

3. Rybářský kroužek (Chludil R.) 

V sobotu dne 12.10.2019 v 14:00 zahájení rybářského kroužku pro rok 2019/2020 

v budově ZŠ Ratíškovice. 

Školitelé RK – Chludil R., Ševčík D., Staňková D. 

Předpokládaný počet dětí cca 10-15. 

4. Rekolaudace WC (Kočvara T.) 

Aktuální stav – doložen návrh geometrického plánu. Řešena problematika umístění 

přípojek inženýrských sítí na obecních pozemcích. Podepsána plná moc pro Kočvaru 

T. k zastupování ve věci povolení stavby „Sociální zázemí u rybářské bašty (č.p. 

1163, Ratíškovice) 

Předpokládané dokončení rekolaudace stavby se posouvá na 01/2020 z důvodu 

narovnání majetkoprávních stavů. 

Bod trvá 

5. IX. sjezd MRS (Košulič P.) 

 

a) Volby do svazové kárné komise 

b) Volba kárného senátu 

c) Volba rady 

d) Volba svazové a kontrolní revize 

e) Projednání návrhu úplného znění stanov 

f) Úprava návrhu změny bližších podmínek výkonu rybářského práva 

g) Sjezd schválil zrušení brigádnické povinnosti členů MRS 

h) Zavedení nové kategorie členské známky – udržovací, v ceně 450 Kč 

i) Zvýšení členské známky o 800 Kč na 1250 Kč. Z toho: 

- 100 Kč do fondu MRS 

- 115 Kč na provoz sekretariátu 



- 1035 Kč zůstává spolku (lze využít pro proplacení činnosti k udržení 

revíru a činnosti MRS) 

 

 

6. Výroční členská schůze (Košulič P.) 

 

Stanovený termín VČS – 22.2.2020 na Hasičské zbrojnici od 15:00 hod. 

Na VČS prodej pouze členské známky. 

Občerstvení zajistí nájemce Bašty. 

 

7. Motor pro účely spolku 

 

Projednání nákupu elektrického nebo spalovacího motoru pro loď. Bude schváleno 

VČS v roce 2020. Ekonom spolku zahrne nákup do rozpočtu na rok 2020. 

 

8. Funkční odměny pro výbor (Košulič P.) 

Návrh funkčních odměn pro členy výboru za činnost pro MRS. 

Návrh odměn: 

- Předseda 1000 Kč/měsíc 

- Ekonom 1000 Kč/měsíc 

- Hospodář 1000 Kč/měsíc 

- Ostatní členové plně hrazena povolenka a členská známka 

- Možnost speciálních odměn za mimořádné úkoly 

- Odměny hrazeny jednorázově ke konci kalendářního roku 

Hlasování: 

Pro : 6, Proti : 0, Zdržel se : 0 - SCHVÁLENO 

9. Dálniční známka (Košulič P.) 

 

Návrh nákupu dálniční známky pro potřeby předsedy na cesty na svazový výbor. 

 

Hlasování: 

 

Pro: 5, Proti : 0, Zdržel se : 1 - SCHVÁLENO 

 

10. Výdej povolenek pro rok 2020 (Košulič P.) 

 

První termín : 28.12.2019 od 9:00 do 12:00 - sobota 

Druhý termín : 12.1.2020 od 8:00 do 12:00 - neděle 

Třetí termín : 26.1.2020 od 8:00 do 12:00 - neděle 

 

Ukončení: 

Schůze byla ukončena v 20:00 panem Pavlem Košuličem. Příští schůze výboru se 

bude konat v 18:00 dne 13.12.2019 v Ratíškovicích – Bašta. 

Zápis vytvořil/vytvořila: Podrázský J. 

Schválil/schválila: Košulič P. 


