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MRS z.s. PS Ratíškovice 

 

Zápis z výroční členské schůze 19. 6. 2021 

 

Zahájení: 

Výroční členská schůze MRS z.s. PS Ratíškovice byla svolána na 15:00 dne 19.6.2021 v Ratíškovicích 

panem Pavlem Košuličem. 

 

Přítomni: 

Viz prezentační listina výroční členské schůze (příloha 1-3). 

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 návrhové a mandátové komise 

4. Volba návrhové a mandátové komise 

5. Plán akcí a činností na rok 2021 

6. Kontrola financi 2020 

7. Kontrola hospodaření na revíru 2020 

8. Zpráva vedení Rybářské stráže 2020 

9. Zpráva vedoucího RK 2020 

10. Zpráva KRK 2020 

11. Přestávka 

12. Diskuze 

13. Schválení usnesení 

14. Závěr 

 

Pro 27 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 2020. 

 

Hlavní body: 

• rybářské závody 2020 - termín dodržen – splněno 

• nákup spalovacího motoru včetně příslušenství o výkonu max. 5 HP – splněno 

• nákup pozemku pod budovou WC – splněno 
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• dořešení zápisu na katastr budovy WC a kolaudace – splněno 

• návrh na vytvoření bezbariérového přístupu na revíru Morava 4C včetně zřízení lovného 

místa – ve spolupráci s obcí splněno 

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

• akce grilování selete 08/2020 – splněno 

• výběr nového nájemce Bašty – splněno 

• inventarizace majetku – splněno v posunutém termínu 18.7.2020 

• povolení zavážení bójí při lovu dravých ryb s účinností od 1. 1. 2021 – splněno, v dodatcích 

BPVRP 

3. Plán akcí a činností na rok 2021 

 

a) Rybářské závody dětí a dospělých v roce 2021 

i. S ohledem na situaci kolem COVID 19 a nejistotě omezení pohybu osob se výbor 

rozhodl pro letošní rok závody nepořádat 

 

b) Oprava Bašty a plotu 

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

nutnosti provést opravu Bašty a oplocení kolem venkovního posezení 

ii. Předseda informoval členy o provedení poptávkového řízení a jeho výsledku – vítěz 

firma Chlůdil Miroslav 

iii. Rozpočet tuto skutečnost reflektuje 

 

c) Informace o nových volbách do rady MRS  

i. Mimořádným Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 12.6.2021 v 

Brně bylo zvoleno nové vedení rybářského svazu. 

ii. Předsedou svazu byl zvolen Ing. Jiří Ryšánek 

iii. Dále byly nově zvoleny všechny komise 

 

d) Pozvánka na tradiční akci „Grilované sele“  

i. o termínu budou členové včas vyrozuměni 

ii. předpoklad 14.08.2021 

 

e) Údržba revíru Morava 4C  

i. Provádění údržby bude opět řešeno externím dodavatelem služeb, rozpočet reflektuje 

tento požadavek 

 

f) Kontrola hospodaření z MRS Brno SKRK 

i. Proběhlo dne 29.5.2021 

ii. Výsledek kontroly bez závad, pár výtek, které již byly odstraněny 

 

g) Informace od vedení obce  

i. Informace k tématu kvality a spotřeby vody podal Ing. Uhlík (starosta obce)  

ii. Kontroly kvality vody dopadly dobře  

iii. Čerpání vody z Hliníku stanoveny maximální hodnoty spotřeby vody na 500 

m3/měsíc, max 6000 m3/rok. nad limit této hodnoty cena 7 Kč/m3, instalují se měřící 

přístroje na náklady OÚ Ratíškovice. Cena nad limit se platí povodí Moravy. 

iv. Informace ohledně bývalé střelnice – původní nájemce v likvidaci, řeší se nové využití. 

Zatím žádost na rodinný kemp a také na využití kynologickým klubem. OÚ se k využití 

této lokality jako rodinného kempu staví spíše negativně. 

v. Béleš Beach – zatím pozastaveno, probíhá stavební řízení. Nicméně s MRS z.s. PS 

Ratíškovice proběhla již dříve diskuse a obě strany našli společnou shodu. 
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4.  Kontrola financí 

 

Ekonom MRS z.s. PS Ratíškovice (J. Podrázský) přednesl zprávu o stavu financí za rok 2020. Zpráva je 

součástí zápisu jako předloha č.4 

 

Pro 27 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

Dále byl představen návrh rozpočtu hospodaření na rok 2021. Tento návrh je součástí zápisu jako 

příloha č.5 

 

Pro 27 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

5. Kontrola hospodaření  

 

Hospodář MRS z.s. PS Ratíškovice Motloch T. přednesl zprávu o hospodaření na revíru v roce 2020. 

Zpráva je součástí zápisu jako příloha č.5 

 

Pro 27 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

6. Zpráva vedení RS  

 

Vedení Rybářské stráže (Ing. Šťastný A.) přednesl zprávu o činnosti v roce 2020. Zpráva je součástí 

zápisu jako příloha č.6 

 

Poslední šance pro neaktivní členy RS do konce roku 2021. Na příští VČS bude podán seznam 

neaktivních členů RS a jejich seznam pro ukončení funkce. 

 

Pro 27 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

V loňském roce nedošlo k odebrání povolenek. 

 

7. Zpráva vedení RK  

 

Vedení RK (Chludil R.) přednesl zprávu o činnosti v roce 2020. Zpráva je součástí zápisu jako příloha 

č.7 

 

Pro 27 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

8. Zpráva KRK 

 

Předseda KRK (Kordula J.) přednesl zprávu o kontrole činnosti v roce 2020. Provedeny 4 kontroly, bez 

nedostatků. 

12.7.2020 proběhla inventarizace majetku s výsledkem OK. 

 

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

 

Pro 27 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

9. Diskuze členů MRS z.s. PS Ratíškovice 
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a) Pozemky bývalé Střelnice 

i. Rozhodnutí ohledně vyjádření nesouhlasu k výstavbě kempu směrem k OÚ a 

projednání výborem na OÚ Ratíškovice 

Pro 27 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

ii. Žádost ohledně bližších podmínek získání možnosti nájmu zmiňovaného pozemku na 

OÚ 

Pro 27 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 

 

b) Návrh na nového člena RS 

i. Podle informace vedoucího RS  Ing. Šťastného máme momentálně plný stav členů RS. 

Čekatel se nedostavil na VČS. 

 

c) Zdolávání ryby z lodi 

i. Vyjádření vedoucího RS p. Ing. Šťastného: v případě zaseknuté ryby kdy nebude 

možné rybu zdolat ze břehu, nebo uvíznutí ryby ve vázce, je možné použít ke zdolání 

ryby loď či člun. Toto pravidlo je odůvodněno preferencí ochrany ryby před BPVŘP.   

 

d) Úprava břehů a lovného místa 

i. Zamítnuto z důvodu dostatečného počtu jiných lovných míst, nehledě na skutečnost, že 

tato činnost je ze zákona omezena, i zakázána v BPVŘP. 

 

e) Chování členů PS vůči členům RS 

i. Povinnost člena PS je dodržovat povinnosti členů stanovených ve stanovách MRS. 

 

f) Žádost o schválení jednorázové odměny za vyřešení problematiky pozemků p. T. 

Kočvarovi (pozemky WC) 

i. Finanční odměna ve výši 3.000,-Kč bude vyplacena ke konci roku v hotovosti. 

 

Pro 25 členů, proti 1, zdrželo se 1: 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 2020 

3. Zprávu hospodaření, účetní uzávěrce za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 

4. Zprávu hospodaření za rok 2020 

5. Zprávu o činnost RK v roce 2020 

6. Zprávu KRK MRS z.s. PS Ratíškovice za rok 2020 

7. RZ v roce 2021 byly zrušeny z důvodu COVID 19 

8. Informace o narovnání stavu pozemků, na kterých se nachází budova WC – řešeno nákupem 

pozemku, zápisem do katastru a kolaudací 

9. Výbor se zavázal zajistit zaslání vyjádření o nesouhlasu s využitím pozemku poblíž revíru jako 

kempu 

10. Výbor se zavázal zajistit získání informací ohledně podmínek nájmu tzv. Střelnice 

11. Bylo odsouhlaseno vyplacení mimořádné odměny ve výši 3000,- Kč p. Kočvarovi za příkladnou 

práci nad rámec jeho povinností při kolaudaci WC. 

 

Pro 27 členů, proti 0, zdrželo se 0: SCHVÁLENO 
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11.  Závěr 

 

Schůze byla ukončena v 18:30 panem Pavlem Košuličem. Příští výroční členská schůze se bude konat v 

únoru 2022 v Ratíškovicích 

 

Pavel Košulič 

 

Podrázský Jindřich 

 

Zápis vytvořil/vytvořila: 

 

Schválil/schválila: 


