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Zpráva o činnosti Dozorčí komise MO ČRS Bělá pod 

Bezdězem za rok 2010 pro členskou schůzi 

dne 26. 02. 2011 

 

Vážení přítomní hosté, vážení přátelé 

 Dozorčí komise předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé období od minulé členské 

schůze konané dne 26. 2. 2010.  

 Dozorčí komise pracovala ve složení předseda Michael ŠILINGER, Hana BOHATÁ, 

Karel LAMMEL, Lubomír BRISUDA a Petr BERGMANN.  

3. března 2010 se konala ustavující schůze DK, na které byly stanoveny úkoly a cíle činnosti na 

rok 2010 v souladu s termínovým kalendářem MO a dále ostatních norem týkající se činnosti 

DK. 

 DK se ujala své činnosti v měsíci březnu, kdy přebírala veškerou agendu od 

odstupujícího předsedy př. LAMMELA a na základě převzetí byl vypracován dne 29. března 

2010 zápis o převzetí funkce předsedy DK , který byl předložen výboru MO k seznámení dne 30. 

března 2010. Výbor vzal tuto zprávu na vědomí. 

DK se v uplynulém roce sešla celkem  7x z toho 1x na mimořádném zasedání týkající se 

přípravy a realizace inventarizace majetku MO ČRS Bělá pod Bezdězem. 

Při své činnosti se řídila Stanovami ČRS, Jednacím řádem a vlastním plánem činnosti. 

DK v minulém roce rovněž řešila 2 našich členů MO přestupky na úseku proti rybářství.  

 Členové DK se v uplynulém roce aktivně podíleli na všech akcích, které pořádal výbor 

MO. Jednalo se především o organizaci brigádní činnosti, brigádní činnost přípravu závodů, 

působení v roli rozhodčích na rybářských závodech a organizaci Dětského dne se Slonem. 

 Tímto bych chtěl poděkovat členům DK za práci, kterou odvedla ve prospěch realizace 

všech akcí. 

 V neposlední řadě se zástupci DK zúčastňovali v souladu se zarybňovacím plánem při 

zarybňování našich revírů a pořízené fotografie jsou zveřejněny na našem Webu.    

 Dalším úkolem, který DK prováděla v uplynulém roce, byla průběžná kontrola 

hospodaření s finančními prostředky MO a účelné vynakládání těchto prostředků pro provoz 

organizace a pořádání jednotlivých akci. 
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DK konstatuje, že v této oblasti, neshledala žádné porušení Stanov a předpisů ČRS. 

 

 Prostředky, vynakládané výborem MO v roce 2010 byli účelově vynaloženy jak 

v oblastech zarybňování, pořádání rybářských závodů a akcí pro veřejnost (Dětský den se 

Slonem) tak při modernizaci zázemí naší MO a rovněž nákupu pozemku u revíru Slon.  

Schodek v průběhu kontrol zjištěn nebyl. 

 

 V měsíci říjnu 2010 DK v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 

s pověřením výboru MO zahájila přípravné práce na provedení inventarizaci majetku ve 

vlastnictví naší organizace. 

 

 Na mimořádném zasedání DK byl stanoven plán provedení inventarizace, členové 

jednotlivých komisí a forma provedení jednotlivých kontrol. 

 Nad rámec bylo stanoveno provedení kontroly i ostatních oblastí související s chodem 

organizace. 

  

 V této oblasti byly kontrolovány zejména razítka přidělené jednotlivým funkcionářům 

MO, předepsaná dokumentace, kterou funkcionáři MO musí vést dle Stanov a předpisu ČRS. 

 Fyzická inventarizace a kontroly byly ukončeny v souladu s plánem. Při kontrole nebyly 

zjištěny schodky a u kontrol nad rámec inventarizace drobné nedostatky odstraněny při 

provádění kontroly.  

 

 Vážným nedostatkem byl fakt, že účetní paní Kovářová byla dlouhodobě nemocná a tudíž 

inventarizační komise dostávala podklady ke zpracování zápisu z inventarizace se značným 

zpožděním a neúplné. 

Termín zpracování zápisu se několikrát odložil. Tento nedostatek padá na bedra zejména 

předsedy DK, který měl důsledněji tento nedostatek řešit ve spolupráci s výborem. Doufám, že 

tento nedostatek se již nebude opakovat. 

Úkoly DK pro nadcházející rok 2011: 

 V lednu na prvním řádném zasedání DK byl zpracován „Plánu činnosti DK“, který 

vychází zejména s „Termínového kalendáře „ akcí naší MO. Plán DK byl zpracován a zveřejněn 

na Webu MO ČRS. Viz prezentace. 
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V nadcházejícím roku bude DK informovat o své činnosti na stránkách Webu formou zápisů 

z jednání. 

Děkuji za pozornost 

Petrův zdar! 

 

V Bělé pod Bezdězem 16. února 2011       Michael ŠILINGER 

         Předseda dozorčí komise 
         MO ČRS Bělá pod Bezdězem  


