PS MRS z.s. Ratíškovice
Zápis ze schůze
30.04.2020
Zahájení:
Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla z původního termínu 5.3.2020
z důvodu vyhlášení krizového stavu přesunuta na 18:00 dne 30.4.2020
v Ratíškovicích – Bašta panem Pavlem Košuličem.

Přítomni:
Viz seznam přítomných členů
A.

Schválení programu

Program:
1. Rekolaudace WC
2. Posunutí termínu rybářských závodů
3. Odpuštění nájmu Bašty
4. Sečení trávy – externí firma
5. Výdej povolenek pro nové členy
Program byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

B.

Schválení zápisu

Zápis z minulé schůze byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

C.

Otevřené problémy

1. Aktuální stav rekolaudace WC (T. Kočvara):
Všechny faktury již máme. Jedna faktura již uhrazena. Další budou uhrazeny po
přepisu. Řeší se ještě cena pozemku pod WC ve spolupráci s OÚ.
2. Posunutí termínu rybářských závodů (Košulič P.):
Z důvodu vyhlášení krizového stavu v březnu 2020 byly plánované závody v dubnu
zrušeny. Nový termín závodů včetně tomboly bude 12.9.2020 dětské a 13.9.2020 pro
dospělé.
Pro: 7, Proti : 0, Zdržel se : 0 – SCHVÁLENO
3. Odpuštění nájmu Bašty (Košulič P.)
Z důvodu uzavření provozovny březen a duben (díky vyhlášení nouzového stavu v
ČR) 2020 nás nájemce požádal o odpuštění nájmu za tyto dva měsíce. Celkové
odpuštěné nájemné je ve výši 10.000 Kč. Výbor hlasoval o schválení této žádosti a
prominutí nájemného za tyto dva měsíce. Nájemce se zavázal poslat oficiální
písemnou žádost na e-mailovou adresu předsedy spolku.
Pro: 7, Proti : 0, Zdržel se : 0 – SCHVÁLENO
4. Sečení trávy – externí firma (Košulič P.)
Proběhlo sečení trávy externí firmou. Cena 2500 Kč.

5. Výdej povolenek pro nové členy (Košulič P.)
Výdej povolenek pro nové členy proběhne v sobotu dne 2.5.2020 od 10:00 na Baště
v omezeném režimu – vždy pouze 1 osoba ve výdejní místnosti.

6. Posunutí termínu inventarizace (Podrázský J.)
Termín inventarizace majetku se posouvá na 29.8.2020.
Pro: 7, Proti : 0, Zdržel se : 0 – SCHVÁLENO

Ukončení:
Schůze byla ukončena v 19:30 panem Pavlem Košuličem. Příští schůze výboru se
bude konat v 18:00 dne 26.06.2020 v Ratíškovicích – Bašta.
Zápis vytvořil/vytvořila:

Podrázský J.

Schválil/schválila:

Košulič P.

