
 

 

PS MRS z.s. Ratíškovice 
 

Zápis ze schůze  

30. 9. 2021 

 

Zahájení: 
 

Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla zahájena v 17.00 hod dne                

30. 09. 2021  v Ratíškovicích – Bašta panem Pavlem Košuličem. 
 

 
 

Přítomni: 
 

Viz seznam přítomných členů 

 

 

Program: 

 

 

 

 

A. Schválení programu 

1. Informace o dokončení úpravy pláže – molo, převlékárna, lavičky 

 

2. Zápis do dětského kroužku 

 

3. Kontrola hospodaření spolku 

 

4. Stavební úpravy rybářské bašty 

 

5. Termín výdeje povolenek na rok 2022 

 

6. Zdražení členské známky  

 

7. Informace ze svazového výboru ze dne 2. 9. 2021 

 

8. Nové pověření organizováním výchovy, výuky a ověřování kvalifikačních 

předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku a vystavováním 

osvědčení o vykonání zkoušky 

 

9. Školení nových dospělých členů 

 

10. Informace předsedy o pronájmu areálu bývalé střelnice v sousedství revíru 

Morava 4C 

 

11. Různé 

 

12. Závěr 
 

 

Program byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě. 



B. Schválení zápisu 
 

Zápis z minulé schůze byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě. 
 

 
 

C. Otevřené problémy 
 

 
1. Informace o dokončení úpravy pláže – molo, převlékárna, lavičky 

- upozornění na rozpor mezi původním projektem a skutečným provedením 

stavby 

- rozpory odstraněny a stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové 

dokumentace 

 

2. Zápis do dětského kroužku 

- zápis proběhne 12. 10. 2021 v 17:00 v ZŠ Ratíškovice, jídelna 

- informace podal vedoucí kroužku p. Radek Chludil) 

- požadavek předsedy spolku na max. počet dětí ve skupině na 20 osob 

 

3. Kontrola hospodaření spolku 

- kontrola proběhne 30. 11. 2021 na sídle MRS Brno – účastníci - předseda, 

ekonom 

 

4. Stavební úpravy rybářské bašty 

- zahájení 10/2021 

- bude provedeno – oprava fasády, rekonstrukce zázemí obsluhy (WC), broušení 

+ nátěr oplocení 

- cena cca do 50 000 Kč komplet 

 

5. Termín výdeje povolenek na rok 2022 

- první výdej - předběžný termín 29. 12. 2021 od 13:00 – 17:00 

- druhý termín - leden – 8. 1. 2022 od 13:00 – 17:00 

- poslední termín -  29. 1. 2022 od 13:00 – 17:00 

- vždy na rybářské baště, termíny budou ještě upřesněny  

 

6. Zdražení členské známky  

- členská známka bude zdražena o 50 Kč na celkových 1 300 Kč 

- rozhodnuto svazovou radou 

 

7. Informace ze svazového výboru ze dne 23. 9. 2021 

- první výbor pod vedením nové rady 

- byly předloženy ustavující zápisy ze schůzí (svazová rada, kárná komise, 

svazová KRK) 

- informace o poskytnutí daru svazu ve výši 200 000 Kč členům MRS 

postižených tornádem 

- návrh předsedy připojit se k aktivitě a poskytnout příspěvek na tyto účely z 

rozpočtu pobočného spolku, pravomoc je na výboru 

 

Hlasování o poskytnutí příspěvku: pro 0, proti 5, zdržel se 0 

 

 

 

 

 

 



Rybářské závody „Stairs 2 Hell“ 

- pořádané na Novomlýnských nádržích 

- stejné podmínky jako při předchozích ročnících, část výtěžku ze vstupného 

bude určeno na rozvoj mládeže v kroužcích vedených MRS 

 

Nákup úhoře  

- svaz pořídil 30 kg úhořího monté z Francie 

- bude distribuováno na revíry Jižní Moravy vč. revíru Morava 4C 

 

Novela vyhlášky o rybářství a myslivosti 

- změny hlavně na pstruhových vodách 

 

Kontroly z Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

- vedení hospodářské evidence, vydávání povolenek, označení revírů, 

organizování zkoušek pro vydání prvního rybářského lístku 

 

Návrhy změn bližších podmínek 

- předložen písemný materiál 

 

 Školení rybářských hospodářů 

- termín 09/2021, podmínka konání je min. účast 20 osob 

 

 Školení rybářské stráže 

- termín školení je 13. 11. 2021, termín zkoušky 20. 11. 2021 na sídle MRS Zlín 

  

8. Nové pověření organizováním výchovy, výuky a ověřování kvalifikačních 

předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku a vystavováním osvědčení o 

vykonání zkoušky 

- od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2025  

- nová pravidla pro evidenci nových členů – pověřen předseda ve spolupráci s 

vedoucím rybářského kroužku 

- do 30. 6. 2026 zaslat výpis na Ministerstvo zemědělství vč. archivace po dobu 

10 let 

- přibývá administrativních povinností 

 

9. Školení nových dospělých členů 

- pověřen Ing. Antonín Šťastný Ph.D., termín 12/2021 

 

10. Informace předsedy o pronájmu areálu bývalé střelnice v sousedství revíru 

Morava 4C 

- dle sdělení vedení obce byl areál pronajat spolu Lucky Dogs Ratíškovice na 

dobu 5 let (zabývají se kynologií a agility)  

- v nejbližší době bude nájemcem zahájena revitalizace areálu – kácení 

náletových dřevin, obnova oplocení, apod. 

Ukončení: 

 

Schůze byla ukončena v 18:00 panem Pavlem Košuličem. Termín příští schůze 

výboru do 30. 12. 2021. 

 

Zápis vytvořil/vytvořila: Kočvara T 

 

 

Schválil/schválila: Košulič P. 


