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Zpráva o činnosti Dozorčí komise MO ČRS Bělá pod 

Bezdězem za rok 2011 pro členskou schůzi 

dne 25. 02. 2012 

 

Vážení přítomní hosté, vážení přátelé 

Dozorčí komise předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé období roku 2011.  

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

Karel LAMMEL, Lubomír BRISUDA a Petr BERGMANN.  

Smutnou událostí bylo nejen pro naší členskou základnu, ale i pro dozorčí komisi úmrtí našeho 

dlouholetého člena a přítele pana Lubomíra BRISUDY, který v průběhu roku 2011 podlehl těžké 

nemoci.  Z touto ztrátou se musela dozorčí komise vyrovnat a řešit obsazení uvolněného místa 

novým členem z řad naší organizace. Po projednání na řádném zasedání komise se rozhodla 

oslovit přítele Jaroslava ŠKRIEČKU, který s prací v komisi souhlasil. Výboru MO byl záměr 

kooptace přítele ŠKRIEČKU do dozorčí komise oznámen v měsíci září 2011. Výbor, pro 

kooptaci neměl námitek. 

K činnosti DK: 

Hlavní úkoly, které DK prováděla v souladu s plánem činnosti na rok 2011 

 Podílení se na přípravě „Výroční členské schůze 

 Vedení brigádní činnosti v termínech přidělených výborem MO 

 Podílení se na zajištění akcí v průběhu roku jako například rybářské závody a 

Dětský den se Slonem 

 Kontrola hospodaření 

 Kontrola při zarybňování v souladu s plánem. 

 Inventarizace majetku MO. 

DK se při své činnosti řídila Stanovami ČRS, jednacím řádem a vlastním plánem činnosti, který 

vychází z plánu činnosti MO ČRS. 

 DK se v uplynulém roce sešla na svých řádných zasedáních celkem  9x. Na svých 

zasedáních řešila zejména úkoly vyplívající z činnosti plánu pro rok 2011 a pomoc z řad členů 

DK při pořádání akcí výborem naší MO. 

DK těší fakt, že za uplynulý rok neřešila žádný přestupek našich členů proti rybářskému řádu 

což, svědčí o zodpovědném přístupu našich členů k výkonu rybářského práva.   
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 Komise se v uplynulém roce aktivně podíleli na všech akcích, které pořádal výbor MO. 

Jednalo se především o organizaci brigádní činnosti, 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.  

 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. 

Kontroly pokladní hotovosti a vedení peněžního deníku byly prováděny v souladu s plánem 

kontrol.  

 

 Prostředky, vynakládané výborem MO v roce 2011 byli účelově vynakládány jak 

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

Slonem) tak při modernizaci zázemí naší MO. O kontrolách byl proveden zápis. 

 

DK konstatuje, že v této oblasti neshledala žádný schodek a poručení Stanov a předpisů ČRS. 

 

 V neposlední řadě se zástupci DK zúčastňovali zarybňování našich revírů v souladu 

s plánem zarybňování.    

 

 V měsíci říjnu 2011 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. 

 

 Inventarizace majetku proběhla v termínu od 1. října do 31. prosince 2011. 

  

 Při kontrole nebyly zjištěny schodky ani přebytky. Z inventarizace byl pořízen zápis o 

provedení a předložen výboru MO k seznámení.  

 

Úkoly DK pro nadcházející rok 2012: 

 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. 
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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 14. února 2012       Michael ŠILINGER 

         Předseda dozorčí komise 
         MO ČRS Bělá pod Bezdězem  


