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           Počet listů   :3 

Počet příloh:1/2 
 

Zápis ze schůze „Dozorčí komise“ 

konané dne 24. března 2018 

 Na základě „Termínového kalendáře DK“ zasedla dozorčí komise místní organizace 

v Bělé pod Bezdězem (dále jen DK) dne 24. března 2018 od 10:00 hodin v klubovně MO 

k projednání následujících bodů programu viz níže. 

Přítomni členové DK ve složení: 

- př. ŠILINGER Michael st. 

- př. LAMMEL Karel 

- př. BERGMANN Petr 

- př. ĎURIANČIK Jiří 

Program schůze: 

1) Projednání zápisu z výborové schůze číslo 4/2008, konané dne 15. 3. 2018, ve kterém 

jsou stanoveny úkoly pro DK na následující období. 

2) Stanovení konkrétní účasti z řad DK na plánovaných brigádní činnosti. 

3) Seznámení se s podmínkami (Závodní řád a Organizační zabezpečení) „Bělský kapr 11. 

ročník dne 29. 4. 2018 (neděle) na rybníku Slon. 

4) Projednání účasti – pomoc při organizaci závodu „O pohár předsedy SÚS“ konaného dne 

12. 5. 2018 (sobota) na rybníku Slon a den předen na přípravě rybníku a zázemí. 

5) Stanovení termínu finanční kontroly v součinnosti pokladníka př. Tošovského Jaroslava. 

6) Projednání žádosti o zapůjčení areálu (zázemí) rybníku Slon pro organizaci SKAUT 

středisko Svornost Bělá pod Bezdězem, která dne 20. 3. 2018 zaslala elektronicky žádost. 

7) Ostatní 

8) Určení zástupce DK na VS dne 19. 4. 2018 od 17:00 klubovna MO. 

9) Určení předběžného termínu zasedání DK v měsíci červen 2018. 

ČLENOVÉ DK PŘIJALI NÁSLEDUJÍCÍ: 

ad1) Komise se seznámila se zápisem z výborové schůze číslo 4/2008, vzala na vědomí 

přidělení jednotlivých funkcí členům výboru, dále předseda DK oznámil členům DK, že 

vypracoval složení výboru, dozorčí komise a vedoucích dětského rybářského kroužku do 

písemné podoby, za laminoval a předal př. Tošovskému Jakubovi ke zveřejnění v nástěnkách 

MO. Dále předseda informoval členy o stanovení konkrétní odpovědnosti za jednotlivé oblasti. 

Správce klubovny př. Lammel Karel, výpočetní technika a nástěnky klubovny předseda DK př. 

Šilinger Michael. 

ad2) Komise projednala svou účast na plánovaných brigádách, které vyplývají ze zápisu 

výborové schůze a to konkrétně ve dnech 7. a 8. 4. 2017 př. Ďuriančik Jiří, 14. a 15. 4. 2018, kde 

je stanoven vedoucí př. Coufal Karel a za DK bude přítomen př. Ďuriančik Jiří a př. Šilinger 

Michael a 28. 4. 2018 bude přítomna celá DK. 
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ad3) DK se seznámila s podmínkami (Závodní řád a Organizační zabezpečení) „Bělský kapr 11. 

ročník dne 29. 4. 2018 (neděle) na rybníku Slon, na kterých se bude DK přímo podílet a den 

předen na přípravě rybníku a zázemí dle potřeby organizátorů. 

ad4) Komise dále projednala svou účast na závodu „O pohár předsedy SÚS“ který se koná dne 

12. 5. 2018 (sobota) na rybníku Slon a den předem na přípravě rybníku a zázemí. Za DK účast 

předběžně potvrdila celá DK. 

ad5) Termín finanční kontroly a náležitostí v součinnosti s pokladníkem př. Tošovským 

Jaroslavem, byl stanoven na 19. 4. 2018 (čtvrtek) od 16:00 hodin (od 17:00 hodin výborová 

schůze). Kontrolu za DK provede př. Šilinger Michael a př. Ďuriančik Jiří. Účast pokladníka na 

tomto termínu potvrzena. 

ad6) Komise také projednala žádost, o zapůjčení areálu (zázemí) dne 5. 5. 2018 cca od 7:00 do 

18:00 hodin (dále viz příloha žádosti v papírové formě) rybníku Slon pro organizaci SKAUT, 

středisko Svornost Bělá pod Bezdězem, která dne 20. 3. 2018 zaslala elektronicky žádost na 

adresu předsedy DK a Jednatele MO. Komise se s žádostí seznámila a výboru doporučuje 

pozemek pronajmout po projednání ve výboru. Skauti se pravidelně účastní pořádání soutěží 

DD se Slonem, který naše organizace pořádá. Skauti z Bělé pod Bezdězem, jsou také naší 

spřátelenou organizací.   

 

ad7) Ostatní: 

- Předseda seznámil členy DK s úkolem aktualizace Webu, na kterém se dle pokynů 

předsedy MO započalo pracovat. Termín byl stanoven do 30. 4. 2018 viz zápis z VS. 

ad8) URČENÍ ZÁSTUPCE ZA DK NA VÝBOROVÉ SCHŮZI: 

 Výborová schůze je plánována na 19. dubna 2018 (čtvrtek) od 17:00 hodin. Schůze se 

za DK zúčastní předseda DK a člen DK př. Ďuriančik Jiří. 

ad9) Příští řádné zasedání DK je předběžně stanoveno na 16. 6. 2018 (sobota) od 10:00 hodin 

v klubovně MO. Termín bude ještě upřesněn a zveřejněn na Webu. 

 

Zapsal 

Předseda DK ČRS, z.s.,  

Michael ŠILINGER 

 

 


