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Zpráva o činnosti Dozorčí komise 

MO ČRS Bělá pod Bezdězem za rok 2013 

pro členskou schůzi 

dne 15. 02. 2014 

 

Vážení přítomní hosté, vážení přátelé 

Dozorčí komise předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé období roku 2013.  

 Dozorčí komise pracovala ve složení, předseda Michael ŠILINGER, členové Karel 

LAMMEL a Petr BERGMANN.  

Hlavní činnosti a úkoly DK: 

Hlavní úkoly, které DK prováděla v souladu s plánem činnosti na rok 2013 

 Účast celé DK na zasedání výboru (společné zasedání) 

 Kontrola hospodaření s majetkem MO ČRS Bělá pod Bezdězem 

 Kontrola při zarybňování v souladu se zarybňovacím plánem na daný rok 

 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 

 Podílet se na zpracování, tisku a distribuci informací pro členskou základnu 

 Podílení se na přípravě „Výroční členské schůze“ 

 Inventarizace majetku MO 

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

který vychází z plánu činnosti MO ČRS. 

SCHŮZE DK MO – SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ 

DK se v uplynulém roce sešla na svých řádných zasedáních celkem  2x. 

Již rok a půl (od měsíce května 2012), kdy bylo rozhodnuto o společném zasedání výboru 

MO ČRS a DK MO ČRS se ukázal tento způsob za efektivní a v celkovém součtu i hospodárný – 

zejména v zimních měsících a v rámci dopravy na schůze přespolních členů. 

ČINNOST DK PŘI KONTROLE ZARYBŇOVÁNÍ 

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2013 se DK podílela na kontrolní činnosti při 

zarybňování našich revírů. Z těchto kontrolních akcí byly pořízeny fotografie, které jsou zahrnuty 

do zprávy hospodáře MO a dále pak byli postupně zveřejňováni na našem Webu. Značný podíl na 

této kontrolní činnosti má přítel LAMMEL. 
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ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KONTROL 

1) ZARYBŇOVÁNÍ REVÍRU - Kontrolní činností DK nebily zjištěny žádné nedostatky a vše 

probíhalo v souladu se zarybňovacím plánem MO. 

Skutečné počty nasazovaných ryb do našich „mimopstruhových“ a „pstruhových“ revírů 

odpovídali dodacím listům. 

Fakturace a úhrady byly provedeny ve stanovených termínech. O násadách byl vždy 

proveden písemný zápis ve zprávě výboru a fotodokumentace byla postupně zveřejněna 

také na Webu naší MO. 

2) KONTROLA FINANČNÍCH  PROSTŘEDKŮ - Kontrolní činností DK byla zaměřena 

především na: 

 Vedení peněžního deníku 

 Pokladní hotovosti dle stanovených interních norem 

 Kontrolu vydaných členských známek a jejich evidenci 

 Kontrolu kupónů a jejich evidenci 

 Úhradu dalších náležitostí a jejich evidenci (platba za neodpracované brigádní hodiny 

apod.) 

DK MO ČRS nezjistila žádné rozdíly v evidenci a finančních prostředcích. Záznamy jsou 

vedeny přehledně a čitelně. 

Finanční náležitosti jsou v souladu s doklady o platbách a příjmech. 

3) KONTROLA VYNAKLÁDÁNÍ FINANČNÍOCH PROSTŘEDKŮ 

Kontrolní činností DK byla zaměřena především na: 

 Vynakládání finančních prostředků na běžný chod organizace (spotřební materiál, 

výpočetní techniku, provoz Webu, dovybavení klubovny apod.)  

 Nákup nářadí pro organizování brigádní činnosti a opravy drobnějšího charakteru v okolí 

rybníku Slon. 

DK MO ČRS konstatuje, že finanční prostředky byly v roce 2013 vynakládány účelně a materiál, 

který byl pořízen, bude sloužit ku prospěchu organizace. 

Celkové zhodnocení jednotlivých bodů 

Dozorčí komise závěrem konstatuje, že při svých kontrolách výše zmíněných oblastí 

neshledala pochybení ze strany výboru MO a o veškerých záměrech byla DK včas 

informována, díky velice úzké spolupráci s členy výboru. Tato praxe se ukázala jednou z 

výhod. 

Nevýhodou ovšem zůstává fakt, že z tří členné DK je pouze jeden člen z Bělé pod Bezdězem. 
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ŘEŠENÉ PŘESTUPKY 

DK MO děkuje členské základně 

DK MO těší fakt, že za uplynulý rok 2013, nemusela řešit žádný přestupek našich členů 

proti rybářskému řádu což, svědčí o zodpovědném přístupu našich členů k výkonu rybářského 

práva.  

ZHODNOCENÍ PRÁCE VÝBORU MO 

Dozorčí komise děkuje za odvedenou práci odstupujícímu bývalému jednateli příteli Pavlu 

TYAPUSOVI. 

Doufáme, že i nadále budou úzce spolupracovat s výborem a DK MO ČRS jako řadový člen naší 

organizace. 

K činnosti výboru MO, nemá Dozorčí komise žádné podstatné výhrady a výbor se snaží prosazovat 

dobré jméno naší organizace nejen na venek k široké veřejnosti, ale taká směrem do řad vlastních 

členů naší organizace. 

Velké dík: 

– Patří především hospodáři MO, který po celý rok byl velkým tahounem. Nebyla akce, u které 

jeho přítomnost chyběla. 

Dále pak oceňuje DK zpracování podrobného „Plánu práce na rok 2013“, po kterém DK volala již 

delší dobu. 

– Výboru MO za rychlé obsazení volných funkcí (místopředsedy a referenta pro čistotu vod) 

přítele Tošovského Jakuba a přítele Hofmana Jiřího. 

– Konečně se podařilo v druhé polovině roku zorganizovat nábor do DRK v Bělé a Mladé 

Boleslavi. 

Nedostatek: 

– Většina členů výboru MO neposlala ani jediný příspěvek, který by mohl být zveřejněn na našem 

Webu. 

Návrhy, podněty a články ke zveřejnění zasílá Webmasteru pouze hospodář MO. Členská 

základna, až na pár světlých výjimek a po dlouhém přemlouvání poskytli alespoň pár fotek z lovu. 

– Neustále přetrvává fakt, že fungování celé organizace stojí pouze na členech výboru, DK a jen 

pár členů naší organizace. 

– Otázka zástupce hospodáře - - - doposud uspokojivě nevyřešena. Snad v tomto roce se podaří 

výboru vzniklou situaci vyřešit. 
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Zhodnocení nakládání s majetkem MO ČRS 

Na základě provedení inventarizace majetku za rok 2013 proběhla v souladu se Zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví a s pověřením výboru MO zahájila koncem roku práce na provedení 

inventarizaci majetku ve vlastnictví naší organizace. 

Koncem roku 2013 byl přítel LAMMELA pověřen výborem jakožto správce klubovny MO. Tímto 

se jasně definovala osoba, která zodpovídá za provoz, vybavení a stav klubovny a majetku 

uloženém v klubovně.  

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

norem a předpisů ČRS. 

Brigádní činnost DK 

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. 

Úkoly DK pro nadcházející rok 2014 

Koncem roku 2013, DK zpracovala „Plánu činnosti DK na rok 2014“, který vychází zejména s 

„Termínového kalendáře „ akcí naší MO a „Plánu práce MO“ na rok 2014. Plán činnosti DK bude 

zveřejněn na Webu MO ČRS Bělá pod Bezdězem. 

- Podílet se na plnění hlavních úkolů stanovených výborem MO ČRS 

- Úzce spolupracovat s výborem MO ČRS 

- Držet se plánu činnosti DK na rok 2014 

 

Děkuji za pozornost 

Petrův zdar! 

 

V Bělé pod Bezdězem 3. února 2014       Michael ŠILINGER 

         Předseda dozorčí komise 
         MO ČRS Bělá pod Bezdězem  
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