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Zápis z řádné schůze „Dozorčí komise“ 

konané dne 19. dubna 2012 

Přítomni: př. ŠILINGER Michael, př. LAMMEL Karel, př. BOHATÁ Hana, př. BERGMANN 

Petr. 

Omluveni: př. ŠKRIEČKA Jaroslav – v zaměstnání. 

Schůzi zahájil předseda dozorčí komise MO ČRS (dále jen DK) a přednesl body určené 

k projednání. 

1. 17.00 hod - Přivítání členů na řádné schůzi DK. 

 

2. Podpis prezenční listiny - účast. 

 

3. Seznámení členy DK se zápisem jednání výboru MO ze dne 08. 02, VČS za rok 2011 a 

výborovou schůzí dne 07. 03. 2012. 

 Členové DK vzali na vědomí závěry VČS konané dne 25. 02. 2012 a konstatovali, že 

schůze byla perfektně připravená a její průběh proběhl důstojně. Předseda poděkoval 

členům DK za přípravy a účast na VČS. 

 Dále DK projednala vyhodnocení splnění požadavku výboru o pomoci při zajištění 

sponzorů na nadcházející závody. Členům DK se podařilo zajistit některé sponzorské 

dary a ty byly předány realizačnímu výboru „Bělského kapra 2012“. 

 Další body k seznámení viz zápis ze schůzí výboru ze dne 08. 02. a 07. 03. 2012. 

 

4. Naplánování kontroly pokladní hotovosti, známek a kupónu a stanovení kontrolní komise 

 Termín byl stanoven na 24. dubna 2012 a kontroly se zúčastni předseda DK a př. 

Bergmann Petr. O kontrole bude pořízen zápis a o výsledek kontroly bude 

informován předseda MO ČRS př. Machač Josef. 

 

5. Vyhodnocení účasti členů DK na brigádní činnosti v roli vedoucích brigád. 

 Na brigádách v roli vedoucích se podíleli dle plánu a požadavku výboru MO 

předseda DK, př. Bergmann a př. Lammel dle plánu činnosti DK na rok 2012. Ze 

strany DK byl tento úkol splněn. Předseda poděkoval za účast členům DK. 

 

6. Projednání nadcházejících akcí a „Termínového kalendáře DK“ na měsíc DUBEN, 

KVĚTEN a ČERVEN 2012. 

 Na závodu „Bělský kapr 2012“ se za DK zúčastni tito členové: 

 př. Šilinger st.  - Technický rozhodčí,   př. Bohatá  - stánek 

 př. Bergmann  - Technický rozhodčí,   př. Škriečka  - v zaměstnání 

 př. Lammel  - Rozhodčí. 

 Na organizaci „Dětských rybářských závodů“ (dále jen DRZ)a „Dětského dne se 

Slonem“ (dále jen DD) se členové DK rovněž budou podílet ve spolupráci 

s výborem. Předběžně řešeny obsazení soutěží a zabezpečení prodeje občerstvení. 
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 Důležitým bodem jednání byla prezentační činnost organizace směrem k veřejnosti 

a zejména pak nadcházejících akcí. (Plakáty, Web, apod.) 

 DK se dohodla na dalším získávání sponzorských darů zejména na akce DRZ a 

DD. Veškerou činnost v rámci získaných sponzorských darů budou členové DK 

konzultovat s realizačním výborem, který připravuje tyto akce. 

 

7. Na základě návrhu a předběžném projednání s představiteli výboru MO předseda DK 

navrhl pořádat řádná zasedání DK dle potřeb (mimo schválený plán činnosti na rok 2012) 

a nikoli každý měsíc. To by znamenalo, že DK se sejde minimálně 4 x ročně na řádném 

zasedání. Tato úprava byla navržena z důvodu značné časové vytíženosti členů DK v roce 

2012. 

Návrh byl přijat všemi přítomnými. 

 

O přijatém rozhodnutí bude informován výbor MO. Na mimořádném zasedání se nic nemění a 

vychází ze Stanov ČRS a jednacího řádu. O zasedání bude vyvěšena informace na Webu MO 

ČRS Bělá pod Bezdězem. 

 

 

 

Určení zpracovatele zápisu z jednání. 

Určení zástupce z řad DK – přítomnost na VS dne  16. května 2012 

v 18.00 hod. Dle plánu určen př. Bergmann (př. Lammel) 

Ukončení jednání. 

 

 

Příští řádné zasedání DK MO ČRS Bělá pod Bezdězem bude upřesněno. 

Upřesnění termínu na www.rybaribpb.cz /Plánované akce/ Schůze. (nebo „Nadcházející události) 

 

Zapsal 

Předseda DK MO ČRS  

Michael ŠILINGER 


