
PS MRS z.s. Ratíškovice 
 

Zápis ze schůze 

24. 11. 2022 
 

Zahájení: 
 

Pravidelná schůze výboru PS MRS Ratíškovice byla zahájena v 18.00 hod dne 24. 11. 2022 v 

Ratíškovicích – na rybářské baště panem Pavlem Košuličem. 
 

Přítomni: 
 

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

Jan Gasnárek, Šupa Dalimil, Jan Kordula, Igor Zelinka (host) 

 

 

A. Schválení programu 

  

1. Výroční členská schůze 

 

2. Výdej povolenek na rok 2023 

 

3. Kontrola hospodaření spolku za rok 2022 

 

4. Oprava laviček 

 

5. Informace ze svazového výboru 

 

6. 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. Výroční členská schůze 

• výroční členská chůze proběhne 18. 2. 2023 v 15:00 na Hasičské zbrojnici 

v Ratíškovicích 

• členové výboru sraz v 14:00 hod 

• výroční schůze bude volební, na programu bude volba rybářského výboru a 

kontrolní a revizní komise 

• požádal členy o návrhy kandidátů do vedení pobočného spolku 

 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

 

 



2. Výdej povolenek na rok 2023 

• první termín se uskuteční 28. 12. 2022 (středa)  od 13:00 – 17:00 hod na rybářské 

baště 

• druhý termín se uskuteční 14. 1. 2023 (sobota)  od 13:00 – 17:00 hod na rybářské 

baště 

• poslední termín 28. 1. 2023 (sobota) od 13:00 – 17:00 hod na rybářské baště 

• cena roční povolenky MP a P na rok 2023 je 1 100 Kč, udržovací členská 

známka je v ceně 500 Kč 

 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

3. Kontrola hospodaření spolku za rok 2022 

• kontrola proběhne dne 5. 12. 2022 v sídle MRS Brno na ul. Soběšická 

• kontroly se zúčastní předseda, ekonom spolku 

 

4. Oprava laviček 

• oprava bude provedena do konce 1Q roku 2023 

 

5. Informace ze svazového výboru 

• zápisy rozeslal předseda spolku jednotlivým členům výboru PS MRS 

elektronicky do mailových schránek 

• hlavní bodem je přechod na nový elektronický systém tzv. rybářský informační 

systém (RIS) - evidence členů, prodeje povolenek, evidence přestupků, 

sumarizace úlovků, účetní uzávěrka, apod. 

 

Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

6. Závěr 

 

 

 

Ukončení: 

 

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

do 24. 11. 2022. 

 

Zápis vytvořil/vytvořila: Kočvara T. 

 

 

Schválil/schválila: Košulič P. 

 


