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BERGMANN Petr











 Stanovami ČRS

 Jednacím řádem

 Vlastním plánem činnosti



Na úseku proti rybářství řešila 

DK 2 členy naší MO ČRS 

Bělá pod Bezdězem.



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 rybářských závodů

 Působení v roli rozhodčích na rybářských závodech

 Organizaci Dětského dne se Slonem



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.



Dozorčí komise 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.



 Členové jednotlivých komisí

 Forma provedení jednotlivých kontrol.

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

organizace.



 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.



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 Bělá pod
Bezdězem






