
PS MRS z.s. Ratíškovice 
 

Zápis ze schůze 

28. 7. 2022 
 

Zahájení: 
 

Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla zahájena v 18.00 hod dne 28. 7. 2022  v 

Ratíškovicích – Bašta panem Pavlem Košuličem. 
 

Přítomni: 
 

Viz seznam přítomných členů – Pavel Košulič, Tomáš Kočvara, Ladislav Prygl, Jaroslav Bábík, 

Jan Gasnárek, Šupa Dalimil 

 

 

A. Schválení programu 

  

1. Informace předsedy – výsadba úhoře 

 

2. Rybářské závody 11. 9. 2022 

 

3. Opékání selete 13. 8. 2022 

 

4. Nátěr oplocení, oprava laviček 

 

5. Rybářský kroužek 

 

6. Různé 

 

7. 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 předsedy – výsadba úhoře 

• dne 27. 7. 2022 byla provedena výsadba úhořího monté do revíru Morava 4C 

• ve spolupráci s hospodářem p. Motlochem 

• množství cca 1,3 kg, cca 250 ks 

 

2. Rybářské závody 11. 9. 2022 

• předseda PS MRS informoval členy výboru o průběhu příprav rybářských 

závodů na revíru Morava 4C 

• organizace závodů, plakáty, sponzorské dary, ceny povolenek, ceny pro vítěze, 

jednotlivé kategorie, propagace, apod. 

• požádal o dobrovolný příspěvek členů PS MRS do tomboly rybářských závodů 



3. Opékání selete 13. 8. 2022 

• akce je určena pro členy PS MRS Ratíškovice, rodinné příslušníky a sponzory 

• předseda požádal všechny o účast vč. rodinných příslušníků 

• rovněž oslovil sponzory a pozval je na tuto tradiční akci  

 

4. Nátěr oplocení 

• byl dokončen nátěr oplocení kolem rybářské bašty 

• současně předseda informoval členy výboru o posunutí termínu dokončení 

opravy laviček z důvodu nemoci vybraného dodavatele 

 

5. Rybářský kroužek 

• ke dni 1. 7. 2022 odevzdal vedoucí rybářského kroužku p. Radek Chludil 

veškeré materiály a pomůcky sloužící pro potřeby rybářského kroužku do rukou 

předsedy PS MRS 

• odměna bude vyplacena po dobu jeho působení v roce 2022 tj. do 30. 6. 2022 

v poměrné výši tj. 1 500 Kč 

• vedení kroužku na rok 2023 bylo předběžně domluveno s vedoucím rybářského 

kroužku v Dubňanech 

• rozsah činnosti bude zabezpečen tak, aby byly splněny podmínky pro získání 

rybářského lístku pro nové členy 

• odměna za vedení kroužku byla nabídnuta ve výši 5 000 Kč formou dohody o 

provedení práce 

 

6. Různé 

 

7. Závěr 

 

Ukončení: 

 

Schůze byla ukončena v 19:00 panem Pavlem Košuličem. Termín příští schůze výboru                       

do 28. 9. 2022. 

 

Zápis vytvořil/vytvořila: Kočvara T 

 

 

Schválil/schválila: Košulič P. 

 


