
PS MRS z.s. Ratíškovice 
 

Zápis ze schůze 

1. 4. 2022 
 

Zahájení: 
 

Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla zahájena v 17.00 hod dne 1. 4. 2022  v 

Ratíškovicích – Bašta panem Pavlem Košuličem. 
 

Přítomni: 
 

Viz seznam přítomných členů – Pavel Košulič, Tomáš Kočvara, Ladislav Prygl, Jan Gasnárek, 

Dalimil Šupa, Ladislav Bábík, Jan Kordula 

 

 

A. Schválení programu 

  

1. Informace o dokončení výmalby rybářské bašty 

 

2. Informace o odstranění vad a nedodělků při opravě fasády rybářské bašty 

 

3. Informace z rybářského kroužku 

 

4. Informace předsedy ze svazového výboru 

 

5. Zkoušky rybářské stráže 

 

6. Násada úhoře 

 

7. Různé 

 

8. 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 výmalby rybářské bašty 

- výmalba proběhla ve dnech 31. 3 – 1. 4. 2022 

- cena 8 712 Kč vč. DPH 

 

2. Informace o odstranění vad a nedodělků při opravě fasády rybářské bašty 

- k dnešnímu dni byly odstraněny všechny vady a nedodělky z opravy fasády objektu 

rybářské bašty, které byly v rámci přejímacího řízení vedeny jako reklamace 

 

 



3. Informace z rybářského kroužku 

- dne 19. 3 2022 proběhly závěrečné zkoušky potřebné pro získání prvního rybářského 

lístku 

- zkoušky absolvovalo 15 dětí, všechny složily zkoušku úspěšně 

- povolenky vydá předseda PS MRS, v individuálně dohodnutých termínech 

 

4. Informace předsedy ze svazového výboru 

- zpráva o činnosti rady (jednací, spisový a skartační řád) 

- zřízení centrálního rybářského informačního systému (výdej povolenek, evidence členů, 

rybářské stráže, přestupků, zarybňovací plán… apod.) 

- systém bude postupně zaveden ve všech pobočných spolcích 

- škody po tornádu – MRS věnoval 200 000 Kč členům v obcích postižených následky 

tornáda v červnu 2021, celkem bylo vybráno 380 000 Kč 

- probíhají jednání mezi MRS a Povodím Moravy, s. p. a LČR, s. p. ohledně vlastnictví 

revírů (úprava pachtovních a nájemních smluv) 

- povinnost zřídit datovou schránku pro všechny pobočné spolky ke dni 1. 1. 2023 

 

5. Zkoušky rybářské stráže 

- v letošním roce bez účasti členů/zájemců z řad PS MRS Ratíškovice 

 

6. Násada úhoře 

- v letošním roce bude provedeno zarybnění revíru Morava 4C úhořem 

 

7. Různé 

 

Ukončení: 

 

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

do 30. 7. 2022. 

 

Zápis vytvořil/vytvořila: Kočvara T 

 

 

Schválil/schválila: Košulič P. 

 


