
PS MRS z.s. Ratíškovice 
 

Zápis ze schůze 

29. 9. 2022 
 

Zahájení: 
 

Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla zahájena v 18.00 hod dne 29. 9. 2022 v 

Ratíškovicích – Bašta panem Pavlem Košuličem. 
 

Přítomni: 
 

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

Jan Gasnárek, Šupa Dalimil, Igor Zelinka (host) 

 

 

A. Schválení programu 

  

1. Rybářský kroužek 

 

2. Oprava střechy rybářské bašty 

 

3. Informace ze zasedání svazového výboru MRS 

 

4. Oprava laviček 

 

5. Návrh na změnu lovné míry lína obecného na revíru Morava 4C 

 

6. Rybářský informační systém (RIS) 

 

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. Rybářský kroužek 

• zápis do rybářského kroužku proběhne v ZŠ Ratíškovice dne  6. 10. 2022 

v 18:00 hod. 

• nový vedoucí kroužku p. Libor Svoboda 

• návrh na zrušení vstupního poplatku 300 Kč 

 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 



2. Oprava střechy rybářské bašty 

• při čištění komínu byl zjištěn havarijní stav laťování kolem komínu (zatékání, 

následná hniloba a poškození střešních latí) 

• opravu střechy zařídí Kominictví Lokaj, odhadované náklady cca 5 000 Kč 

• termín 1. 10. 2022 

 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

3. Informace ze zasedání svazového výboru MRS 

• navýšení ceny povolenky pstruhové o 100 Kč na celkem 1100 Kč                                       

i mimopstruhové o 150 Kč na celkových 1 100 Kč 

• zdražení udržovací známky o 50 Kč na celkových 500 Kč 

• výše členského příspěvku zůstává na částce 1 300 Kč 

• cena státního rybářského lístku byla sjednocena na 1 000 Kč, zrušeny slevy pro 

mladistvé a členy rybářské stráže 

• v roce 2023 bude provedeno školení rybářské stráže (v termínu 06/2023 – 

pořádá Mendelova univerzita v Brně a v termínu 10/2023 – pořádá PS MRS 

Zlín) 

• v roce 2023 proběhne školení rybářských hospodářů (středisko Pálava) 

• nabídka školení na lov elektrickým agregátem (pokud bude zájem) 

• návrh na změny BPVRP v roce 2023 – schváleno svazovým výborem, návrhy 

podaly pobočné spolky 

 

4. Oprava laviček 

• pro nemoc zhotovitele odloženo na neurčito 

 

5. Návrh na změnu lovné míry lína obecného na revíru Morava 4C 

• aktuální míra je 25 cm 

• návrh je navýšení na 30 cm, z důvodu zachování počtu rybí obsádky lína na 

revíru Morava 4C 

• bude předneseno na výroční členské schůzi 2023 k projednání 

 

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

6. Rybářský informační systém (RIS) 

• v současné době probíhá jednání s ČRS a dodavatelem systému o jeho nastavení 

tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů zejména PS MRS (např. nastavení 

systému evidence členů, prodeje povolenek, evidence přestupků, sumarizace 

úlovků, apod.) 

 

7. Různé 

• p. Igor Zelinka informoval výbor o poškození zámku nástěnky u rybářské bašty 

neznámým pachatelem 

• řeší se oprava zámku (p. Igor Zelinka) 

 

8. Závěr 

 

 

 



Ukončení: 

 

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

do 29. 11. 2022. 

 

Zápis vytvořil/vytvořila: Kočvara T. 

 

 

Schválil/schválila: Košulič P. 

 


