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           Počet listů: 3 

  Počet příloh: 1 
 

Zápis z ustanovující schůze „Dozorčí komise“ 

konané dne 10. března 2018 

 Na základě volební členské schůze ze dne 24. února 2018 v Sokolovně, kde proběhla 

mimo jiné i volba a schválení nového složení dozorčí komise (dále jen DK) Českého rybářského 

svazu, z.s., místní organizace Bělá pod Bezdězem (dále jen MO) se uskutečnila ustanovující 

schůze členů DK dne 10. Března 2018 od 10:00 hodin v klubovně MO Bělá pod Bezdězem. 

Přítomni členové DK ve složení:  

- př. LAMMEL Karel 

- př. BERGMANN Petr 

- př. ŠILINGER Michael st. 

- př. DURIANČIK Jiří 

Program schůze: 

1) Volba předsedy DK MO 

2) Hlavní úkoly DK na rok 2018 viz prezentovaný „Plán činnosti na rok 2018“ 

3) Přijmutí pravidel při účasti na kontrolách zarybňování revírů MO 

4) Sepsání osobních dat členů DK pro evidenční list a předání jednateli MO k dalšímu 

zpracování 

5) Stanovení formy a četnosti řádných schůzí DK MO a forma komunikace mezi členy 

komise. 

ČLENOVÉ SCHŮZE PŘIJALI NÁSLEDUJÍCÍ USNEDENÍ: 

ad1) Volba předsedy dozorčí komise Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace 

Bělá pod Bezdězem 

- Hlasováním byl zvolen do čela komise př. ŠILINGER Michael st. 

ad2) Hlavní úkoly DK na rok 2018 viz prezentovaný „Plán činnosti na rok 2018“ 

DK se shodla na návrhu v rámci „Inventarizace majetku“ MO Bělá pod Bezdězem navrhovat 

komisi především složenou z členů výboru. Za DK bude v komisi vždy přítomen př. LAMMEL 

Karel, který je mimo jiné pověřen funkcí správce klubovny (viz zápis z výborové schůze). 

Předseda komise toto rozhodnutí předloží výboru na nejbližším zasedání výboru k posouzení a 

schválení. 

Dále komise projednala svou kontrolní činnost a na návrh členů DK stanovila úkol vypracovat 

kontrolní formulář, který bude ke stažení na Webu MO v sekci „Formuláře“ a to nejpozději do 

první kontroly dle „Plánu činnosti DK na rok 2018“. Tímto úkolem byl pověřen nově zvolený 

předseda př. ŠILINGER Michael (dále jen předseda). 
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ad3) Přijmutí pravidel při účasti na kontrolách zarybňování revírů MO 

DK se usnesla na nutnosti užší spolupráci s hospodářem MO v rámci plánování termínů 

dovozu rybí násady do revírů naší organizace tak aby byla zabezpečena účast DK v den, kdy se 

násada dováží a do revírů vypouští. Termíny zarybňování revírů v působnosti MO musí být včas 

zveřejněno i na Webu MO v sekci „Nadcházející události“ (Kalendář). Př. LAMMEL bude mít 

termíny v písemné podobě. 

K fotodokumentaci násad bude pro kontrolní činnost k dispozici fotoaparát, který zabezpečí pro 

činnost DK předseda DK. Komise se dohodla, že stěžejní míra při kontrole zarybňování 

v dopoledních hodinách bude především na př. LAMMELOVI a př. DURANČIKOVI. 

Dalším úkol, který si DK stanovila pro svou kontrolní činnost je vyhotovení 

jednoduchého formuláře, do kterého přítomný kontrolní orgán při zarybňování (Zápis kontrolní 

činnosti DK – Zarybňování) zapíše veškeré nutné věci pro další vyhodnocení a zveřejnění. Tento 

formulář bude opět ke stažení na Webu MO v sekci „Formuláře“. Vyhotovení tohoto úkolu 

převzal předseda DK do prvního zarybňování v tomto roce. Přítel LAMMEL obdrží papírovou 

formu předtisku. 

 

ad4) Sepsání osobních dat členů DK pro evidenční list a předání jednateli MO 

k dalšímu zpracování 
 Tento bod byl sepsán na zvláštní přílohu číslo 1, která bude předána jednateli MO 

k dalšímu zpracování a zaslání na územní svaz. 

 

ad5) Stanovení formy a četnosti řádných schůzí DK MO a forma komunikace mezi 

členy komise 
Členové DK projednali návrh předsedy MO na čtvrtletním řádném zasedání komise na 

základě „Plánu činnosti DK na rok 2018“. 

Dále se DK dohodla v roce 2018 pořádat svá řádná zasedání většinou v sobotu dopoledne 

od 10:00 hodin, pokud nebude stanoveno předem jinak. Termín zasedání DK bude vždy 

zveřejněn na Webu MO nejméně 7 dní předem. 

Zasedání výboru MO se bude v roce 2018 účastnit většinou zástupce DK, dle předem 

stanoveného pořadí. 

Úkoly vyplývající z výborové schůze směrem k DK se musí předat v písemné podobě 

(report) všem členům DK nejpozději do 3 dnů od proběhlé výborové schůze. Důležité úkoly, kde 

hrozí z prodlení lze řešit telefonicky a následně to zahrnout do písemného reportu pro všechny 

členy DK. 

 

URČENÍ ZÁSTUPCE ZA DK NA VÝBOROVÉ SCHŮZI: 

 Výborová schůze je plánována na 15. března 2018 od 18:00 hodin (po výdeji povolenek). 

Schůze se za DK zúčastní předseda DK. 

Příští řádné zasedání DK je stanoveno na 24. března 2018 od 10:00 hodin v klubovně MO. 

Termín zveřejněn na Webu. 

 

Zapsal 

Předseda DK ČRS, z.s.,  

Michael ŠILINGER 

 

 

 

 

_____________________          _________________________          _______________________ 
Člen DK Karel LANNEL                                 Člen DK Petr BERGMANN                                   Člen DK Jiří ĎURIANČIK    
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Příloha:1 

 

ODOBNÍ DATA ČLENŮ 

DOZORČÍ KOMISE ČRS, z.s.. MO BĚLÁ POD BEZDĚZEM 

 
Předseda dozorčí komise: 

 

- Michael ŠILINGER, Tylova 1005, PSČ: 293 01, Mladá Boleslav, nar.: 28. 08. 1967,  

Znojmo 

Telefon: 722 645 366, E-mail: webmaster.rybaribpb@seznam.cz 

 

Členové dozorčí komise: 

 

- Karel LAMMEL, Tyršova 370, PSČ: 294 21, Bělá pod Bezdězem, nar.: 15. 07. 1943, 

Česká Lípa 

Telefon: 606 503 515 nebo 326 761 543. 

 

- Petr BERGMANN, Dlouhá Lhota 114, PSČ: 294 05, Mladá Boleslav, nar.: 20. 10. 1973, 

Mladá Boleslav 

Telefon: 777 149 110, E-mail: berki@seznam.cz 

 

- Jiří DURIANČIK, Tyršova 362, PSČ: 294 21, Bělá pod Bezdězem, nar.: 03. 09. 1957, 

Mladá Boleslav 

- Telefon: 723 325 381, E-mail: jiri.d.st@seznam.cz 

 

mailto:berki@seznam.cz

