
za rok 2011 
pro členskou schůzi dne 25. února 2012 



 Předseda : ŠILINGER Michael 
 Členové: BOHATÁ Hana 
   BRISUDA Lubomír 
   LAMMMEL Karel 
   BERGMANN Petr 
    
 Od září 2011 ŠKRIEČKA Jaroslav – kooptace  



 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. 
 



 Stanovami ČRS 

 Jednacím řádem 

 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 děkuje členské základně 

 
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.   

 

 

 

 

 



 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. 





  

  



  

 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. 

 

Kontroly pokladní hotovosti a vedení peněžního 

deníku byli 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. 



Dozorčí komise konstatuje, 
že v této oblasti, neshledala 
žádný schodek a porušení 

Stanov a předpisů ČRS. 



 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 

  Časový harmonogram od 1.10 do 31.12.2011 

  Zpracování zápisu 

  Předložení zápisu výboru k seznámení  

 

  



 Fyzická inventarizace a kontroly 
byly ukončeny v souladu s plánem.  
 
Při kontrole nebyly zjištěny schodky 
ani přebytky. 
 
Z inventarizace byl pořízen zápis o 
Provedení a předložen 
Výboru MO k seznámení.  



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. 






