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MRS z.s. PS Ratíškovice 

 

Zápis z výroční členské schůze 22. 2. 2020 

 

Zahájení: 

Výroční členská schůze MRS z.s. PS Ratíškovice byla svolána na 15:00 dne 22. 2. 2020 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 2020 

6. Kontrola financi 2019 

7. Kontrola hospodaření na revíru 2019 

8. Zpráva vedení Rybářské stráže 2019 

9. Zpráva vedoucího RK 2019 

10. Zpráva KRK 2019 

11. Přestávka 

12. Diskuze 

13. Schválení usnesení 

14. Závěr 

 

Pro 34 členů, proti 0, zdržel se 0 - Program byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě. 

 

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 2019. 

 

Hlavní body: 

• rybářské závody 2018 - termín dodržen - splněno 

• úprava chodníku pod střelnicí - splněno 

• vápnění revíru – splněno 
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• oprava venkovního posezení u rybářské bašty – splněno 

• narovnání majetkoprávních vztahů a dořešení zápisu stavby WC u rybářské bašty – trvá, 

předpoklad dokončení 04/2020 

• pokles hladiny rybníka Morava 4C 

o informace o stavu hladiny v období sucha 

o informování starosty obce – čerpání vody pro závlahu hřiště, zpětné odvádění 

dešťových vod z obecních ploch a objektů 

o vedení obce bylo členy MRS z.s. PS Ratíškovice upozorněno na kvalitu vod 

odváděných do rybníka (škvárové hřiště) – byla přijata opaření, aby do rybníka 

byly odváděny pouze neznečištěné dešťové vody  

 

• informace o výsledcích provedených rozborů vody a rybí tkáně 

o vedoucí RS Ing. Šťastný, starosta obce Ing. Uhlík 

• nákup udírny – splněno 

• informace o plnění OZV Ratíškovice č. 1/2019 o zajištění ochrany životního prostředí 

o informace předsedy RS o dodržování vyhlášky 

o zvýraznění úlohy obecní policie Ratíškovice 

o kladné ohlasy  

• narovnání stavu pozemků, na kterých se nachází revír Morava 4C v katastru nemovitostí 

(převod z důlního díla na vodní plochy) – splněno 

• uzavření pachtovní smlouvy mezi MRS z.s. PS Ratíškovice a obcí Ratíškovice na pozemky 

kolem revíru – splněno 

• oprava dekretu v souladu s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revírech 

mimopstruhových - splněno 

• účast vedení MRS z.s. PS Ratíškovice na svazových akcích a výborech 

• informace o úhynu ryb v roce 2019 – předseda PS MRS 

o množství cca 2q ryb 

o reklamace dodavatelem zamítnuta z důvodu nedostatečné dokumentace počtu 

uhynulých ryb (poučení pro příště) 

o provedena částečná náhrada 

• akce grilování selete 08/2019 – splněno 

• informace předsedy o funkčních odměnách pro vedení MRS z.s. PS Ratíškovice (předseda, 

hospodář, ekonom) 

• informace o povedení oplechování prodejního stánku 

o předseda MRS z.s. PS Ratíškovice 

o oplechování provedeno, doposud nebyla zhotovitelem dodána faktura 
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3. Plán akcí a činností na rok 2020 

 

a) Nákup spalovacího motoru o výkonu max. 5 HP 

i. předseda informoval o důvodech pořízení motoru, možnostech, cenových nabídkách 

apod.,  

ii. řešeno v diskuzi 

 

b) Rybářské závody dětí a dospělých v roce 2020 

i. Termín rybářských závodů dětí – 10. 4. 2020 

ii. Termín rybářských závodů dospělých – 11. 4. 2020 

iii. Informace o možnosti bivakování v souvislosti s OZV Ratíškovice č. 1/2019 o zajištění 

ochrany životního prostředí – bude řešeno výjimkou, což vyhláška umožňuje 

 

c) Odstoupení stávajícího nájemce rybářské bašty 

i. Předseda MRS z.s. PS Ratíškovice informoval členy MRS z.s. PS Ratíškovice o 

odstoupení nájemce rybářské bašty ke dni 31. 8. 2020 a současně o rozhodnutí výboru 

MRS z.s. PS Ratíškovice o uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem od 1. 9. 

2020 

ii. Předseda informoval členy o provedení poptávkového řízení a podmínkách uzavření 

nájemní smlouvy 

 

d) Informace o proplácení odpracovaných brigád členům MRS z.s. PS Ratíškovice 

i. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s 

platností od 1. 1. 2020 byla zrušena pracovní povinnost členů – brigády 

ii. po dohodě s ekonomem MRS z.s. PS Ratíškovice byly odpracované brigády 

jednotlivým členům proplaceny formou dohody o provedení práce  

 

e) Pozvánka na tradiční akci „Grilované sele“  

i. o termínu budou členové včas vyrozuměni 

ii. předpoklad 08/2020 

 

f) Narovnání majetkoprávních vztahů a dořešení zápisu stavby WC u rybářské bašty 

i. byl vyhotoven geometrický plán pro vyznačení služebnosti inženýrských sítí (voda, 

kanalizace, elektřina) k rybářské baště a pozemků pod WC 

ii. s vedením obce byl odsouhlasen postup zápisu GP do katastru nemovitostí 

iii. předpoklad dokončení 04/2020 

 

g) Údržba revíru Morava 4C  

i. Na základě rozhodnutí MRS o zrušení brigádnické povinnosti byl projednán návrh na 

řešení údržby revíru (sečení trávy, mýcení keřů a stromů, úklid) externí firmou formou 

objednávky 

ii. i nadále však platí možnost pro členy vykonat brigádu za dohodnutou odměnu  

 

h) Návrh na vytvoření kotviště pro loď, která je v majetku MRS z.s. PS Ratíškovice na 

revíru Morava 4C 

i. řešeno v diskuzi 

 

i) Návrh na vytvoření bezbariérového přístupu na revíru Morava 4C včetně zřízení lovného 

místa 

i. řešeno v diskuzi 

 

j) Provedení inventarizace majetku MRS z.s. PS Ratíškovice 

i. inventarizace bude provedena členy KRK ve spolupráci s vedením MRS z.s. PS 

Ratíškovice 

ii. předmětem inventarizace bude movitý i nemovitý majetek, ceniny, finanční prostředky 

apod. 
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iii. termín 05/2020 

 

k) Návrh na schválení roční odměny pro vedoucího RK při MRS z.s. PS Ratíškovice 

i. návrh na odměnu pro vedoucího RK ve výši 3000 Kč/ročně  

ii. dále budou hrazeny režijní náklady a cestovné v souvislosti s činností RK  

 

Pro 34 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

l) Představení nového člena rybářské stráže 

i. jako nový člen rybářské stráže byl představen Josef Jakubíček (Vacenovice) 

ii. doplní stávající počet členů RS 

 

m) Návrh na stanovení minimální délky nástražní rybky z důvodu ochrany mladých 

candátů a štik 

i. informace k tématu podal Ing. Šťastný 

ii. diskuze členů 

iii. návrh na lov dravců pouze na celou nástražní rybku min. délky 15 cm 

iv. z diskuze vyplynulo že situace bude průběžně sledována a definitivní rozhodnutí bude 

přijato na výroční členské schůzi v roce 2021 

 

n) Návrh na zrušení zákazu zavážení při lovu dravých ryb na bójku s účinností od 1. 1. 2021 

i. informace k tématu podal Ing. Šťastný 

ii. diskuze členů 

 

Pro 21 členů, proti 1, zdrželo se 6: SCHVÁLENO 

 

o) Informace od vedení obce 

i. informace k tématu podal Ing. Uhlík (starosta obce) 

ii. pochvala vedení RK a MRS z.s. PS Ratíškovice k práci s mládeží 

iii. informace o budoucím využití areálu střelnice navazující na revír Morava 4C 

 

4.  Kontrola financí 

 

Ekonom MRS z.s. PS Ratíškovice (J. Podrázský) přednesl zprávu o stavu financí za rok 2019. Zpráva je 

součástí zápisu jako předloha č.5 

 

Pro 34 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

Dále byl představen návrh rozpočtu hospodaření na rok 2020. Tento návrh je součástí zápisu jako 

příloha č.6 

 

Pro 34 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

Dále bylo navrženo navýšení měsíčního zůstatku na pokladně ze 40 000 Kč na 60 000 Kč. 

 

Pro 34 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

5. Kontrola hospodaření  

 

Hospodář MRS z.s. PS Ratíškovice (Motloch T.) byl omluven z důvodu dovolené, informace 

v zastoupení podal jednatel spolku (Gasnárek J.) 

 

Jednatel přednesl zprávu o hospodaření na revíru v roce 2019. Zpráva je součástí zápisu jako příloha č.7 

 

Pro 34 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 
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6. Zpráva vedení RS  

 

Vedení Rybářské stráže (Ing. Šťastný A.) přednesl zprávu o činnosti v roce 2019. 

 

Pro 34 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

V loňském roce došlo k odebrání dvou povolenek, informace o dodržování OZV Ratíškovice č. 1/2019 

o zajištění ochrany životního prostředí. 

 

Dále informoval členy MRS z.s. PS Ratíškovice o změnách v bližších podmínkách výkonu rybářského 

práva na revírech mimopstruhových: 

 

a) Povinné vybavení - oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský 

lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a 

členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS). 

 

b) Počet a množství úlovku - V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov 

přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li 

k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, 

štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do 

celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento 

nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 

3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku 

přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. 

 

7. Zpráva vedení RK  

 

Vedení RK (Chludil R.) přednesl zprávu o činnosti v roce 2019. 

 

Pro 34 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

8. Zpráva KRK 

 

Předseda KRK (Kordula J.) přednesl zprávu o kontrole činnosti v roce 2019. Provedeny 4 kontroly, bez 

nedostatků. 

 

Zpráva o činnosti KRK je součástí zápisu jako příloha č.8 

 

Pro 34 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

9. Diskuze členů MRS z.s. PS Ratíškovice 

 

Počet přítomných klesl na 24 členů. 
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a) Informace o možnosti použití zavážecích loděk na revíru Morava 4C 

i. informace k tématu podal Ing. Šťastný 

ii. zavážení návnad je na revíru Morava 4C možné, protože bližší podmínky ani rybářská 

legislativa pojem „návnada“ neřeší 

 

b) Informace o možnosti zavážení bójky pro lov dravých ryb od roku 2021 

i. informace k tématu podal Ing. Šťastný 

ii. zavážení bójí pro lov dravých ryb na revíru Morava 4C bude platné od roku 2021-bude 

doplněno do BP 

iii. dopravení nástrahy do místa lovu bude možné zaplaváním, pomocí člunu nebo 

zatažením po hladině 

 

c) Návrh předsedy MRS z.s. PS Ratíškovice na odkup opláštění pergoly rybářské bašty 

i. opláštění pergoly bylo zakoupeno stávajícím nájemcem za cenu 30 000 Kč 

ii. návrh předsedy MRS z.s. PS Ratíškovice na odkup za cenu 15 000 Kč   

 

Pro 23 členů, proti 1, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

d) Návrh člena MRS z.s. PS Ratíškovice na zakoupení elektromotoru a echolotu, včetně 

možnosti zapůjčení členům MRS z.s. PS Ratíškovice 

 

Pro 0 členů, proti 24, zdrželo se 0: NECHVÁLENO 

 

e) Návrh člena MRS z.s. PS Ratíškovice na stanovení horní míry následujcícíh druhů ryb na 

revíru Morava 4C 

i. kapr 65 cm, štika 80 cm, candát 80 cm, okoun 30 cm, sumec 150 cm 

ii. předseda Košulič upozornil na celosvazové nastavení horní míry kapra na 70cm s tím, 

že je možné tuto míru buď zavést nebo revír ponechat bez horní míry 

iii. ohledně zavedení horních mír pro další druhy ryb se předseda bude informovat na 

nejbližší schůzi MRS, z.s. v Brně 

 

f) Nákup spalovacího motoru včetně příslušenství o výkonu max. 5 HP 

i. předseda MRS z.s. PS Ratíškovice informoval o důvodech pořízení motoru, 

možnostech, cenových nabídkách apod.,  

 

Pro 22 členů, proti 0, zdrželo se 2: SCHVÁLENO 

 

g) Návrh na vytvoření kotviště pro loď, která je v majetku MRS z.s. PS Ratíškovice na 

revíru Morava 4C 

i. Diskuze členů – provedení, místo, apod. 

 

Pro 1 členů, proti 21, zdrželo se 1: NESCHVÁLENO 

 

h) Návrh na vytvoření bezbariérového přístupu na revíru Morava 4C včetně zřízení lovného 

místa 

i. řešeno v diskuzi 

ii. předseda MRS z.s. PS Ratíškovice informoval o důvodech návrhu 

iii. bylo konzultováno umístění, technické provedení, způsob užívání apod. 

iv. bude řešeno s vlastníkem pozemků v okolí revíru Morava 4C – obcí Ratíškovice 

v. termín do konce roku 2020 

 

Pro 20 členů, proti 0, zdrželo se 4: SCHVÁLENO 
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i) Návrh na stanovení minimální délky nástražní rybky 

i. informace k tématu podal Ing. Šťastný 

ii. diskuze členů 

iii. návrh na min délku 15 cm 

iv. definitivní rozhodnutí bude přijato na výroční členské schůzi v roce 2021 

 

Pro 24 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

10.   Usnesení 

 

Náhradní členská schůze schválila toto usnesení: 

 

1. Program jednání schůze 

2. Výroční zprávu o činnosti MRS z.s. PS Ratíškovice za rok 2019 

3. Zprávu hospodaření, účetní uzávěrce za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 

4. Zprávu hospodaření za rok 2019 

5. Zprávu o činnost RS v roce 2019 

6. Zprávu KRK MRS z.s. PS Ratíškovice za rok 2019 

7. Termíny RZ v roce 2020 

a. Dětské závody 10. 4. 2020 a závody dospělých 11. 4. 2019 

8. Informace o výsledcích provedených rozborů vody a rybí tkáně 

9. Informace o plnění OZV Ratíškovice č. 1/2019 o zajištění ochrany životního prostředí 

10. Informace o narovnání stavu pozemků, na kterých se nachází revír Morava 4C v katastru 

nemovitostí (převod z důlního díla na vodní plochy) 

11. Informace o uzavření pachtovní smlouvy mezi MRS z.s. PS Ratíškovice a obcí Ratíškovice na 

pozemky kolem revíru  

12. Informace o úhynu ryb v roce 2019 – předseda PS MRS 

13. Informace předsedy o funkčních odměnách pro vedení MRS z.s. PS Ratíškovice (předseda, 

hospodář, ekonom) 

14. Informace o možnosti použití zavážecích loděk na revíru Morava 4C 

15. Schválení možnosti zavážení nástrah při lovu dravých ryb 

16. Nákup spalovacího motoru včetně příslušenství o výkonu max. 5 HP 

17. Návrh na vytvoření bezbariérového přístupu na revíru Morava 4C včetně zřízení lovného místa 

 

Pro 24 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

 
 


