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Zápis z řádné schůze „Dozorčí komise“ 

konané dne 25. ledna 2012 

Přítomni: př. ŠILINGER Michael, př. LAMMEL Karel, př. BERGMANN Petr, př. ŠKRIEČKA 

Jaroslav. 

Omluveni: př. BOHATÁ Hana – v zaměstnání. 

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

k projednání. 

1. 18.00 hod - Přivítání členů na řádné schůzi DK. 

2. Podpis prezenční listiny - účast. 

3. Seznámení členy DK se zápisem jednání výboru MO ze dne 11. ledna 2012. 

 DK obdržela pozvánku na VČS MO ČRS Benátky nad Jizerou, která se koná dne 26. 

02. 2012 od 09:00 hodin v sále záložny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Účast 

u této spřátelené organizace na VČS. Za MO ČRS Bělá pod Bezdězem byl delegován 

předseda DK př. Šilinger. 

 Výbor pořádal členy DK o pomoc při zajištění sponzorů na nadcházející rybářské 

závody a dětský den. Členové DK přislíbili být nápomocni a v mezích svých 

možností se vynasnaží vyjít vstříc požadavku výboru. 

 Dalším bodem bylo projednání obdrženého termínu brigádní činnosti – vedoucího 

brigády z řad DK na dny 24 a 25. 3.2012. Za DK se zúčastní předseda DK a člen DK 

př. Bergmann. Úkolem na tento termín je stanoveno hrabání listí na revíru Slon, kde 

bude přistaven velkoobjemový kontejner. 

 Prezentace práce naší MO ve sdělovacích prostředcích (Zpravodaj, …). DK se shodla 

na tom, že je nutné se více věnovat této činnosti. Zejména prezentaci akcí, které naše 

MO pořádá nejen v obci Bělá pod Bezdězem, ale rovněž informovat o akcích i okolní 

obce ale také v Mladé Boleslavi.  

 Posledním bodem bylo projednání vážného nedostatku v oblasti elektronické 

evidence vydaných povolenek za rok 2011.  

DK v roce 2011 prováděla pouze kontrolu vedení a evidenci členské základny mezi 

elektronickou formou a kartotékou, ale již neměla ve své činnosti kontrol zařazený bod 

porovnání vydaných povolenek v souladu s papírovou evidencí a pokladníka. Tímto vznikl 

závažný nedostatek a DK na tomto základě přítula následovné opatření pro rok 2012 a 

nadcházející roky. 

 Zařadit do plánu kontrolní činnosti bod „Kontrola vydaných kupónů a členských 

známek“ za daný rok (Zapracování neprodleně – provede předseda DK) 

 Kontroly provést v měsíci BŘEZEN – KVĚTEN – ČERVENEC daného 

kalendářního roku 

 Kontrolou bude pověřen člen DK uvedený v plánu kontrol a kontrolovat bude 

elektronickou formu evidence (vedením pověřen př. Pařik), dále pokladník MO, 
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který vede přehled o platbách za kupóny a členské známky. Vše bude porovnáno 

s počty obdržených kupónů a známek od ČRS. 

 O kontrole bude vyhotoven zápis a přiložen ke kontrolní činnosti pokladní knihy a 

pokladní hotovosti jako příloha zápisu.   

4. Seznámení s programem VČS za rok 2011, konané dne 25. února 2012 od 13:00 hodin 

v restauraci u Haklů. (u koupaliště). 

5. Informace o ukončení Inventarizace majetku MO ČRS Bělá pod Bezdězem za rok 2011 – 

materiálová část. Zápis bude vyhotoven po obdržení podkladů od účetní pí. Kovářové. 

Předpokládané zpracování a předložení výboru do nadcházející VS dne 08. 02. 2012. 

6.  Projednání uceleného pláni činnosti MO na rok 2012, který zpracoval předseda DK. Na 

VS dne 08. února 2012 předloží tento plán výboru MO k posouzení a případnému 

dopracování. 

7. Př. Škriečka navrhl oslovit našeho člena MO př. Miroslava Brože, zda by byl ochoten se 

věnovat editorské činnosti na našich webových stránkách z důvodu odchodu editorky 

Petry Bártové, která ukončila činnost. DK s oslovením – „Souhlasí“ 

8. DK projednala přípravu podkladů z činnosti DK za rok 2011 a připravila body do zprávy 

o své činnosti na VČS dne 25. 02. 2012. 

9. Projednání nadcházejících akcí a „Termínového kalendáře DK“ na měsíc a ÚNOR a 

BŘEZEN 2012. 

 

 

Určení zpracovatele zápisu z jednání. 

Určení zástupce z řad DK – přítomnost na VS dne  08. února 2011 

v 18.00 hod. Dle plánu určen př. Šilinger (př. Škriečka) 

Ukončení jednání. 

 

 

Příští řádné zasedání DK MO ČRS Bělá pod Bezdězem následuje dne 14. února 2012 

v 18.00 hodin. (po výdeji povolenek) 

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

 

Zapsal 

Předseda DK MO ČRS  

Michael ŠILINGER 


