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Zpráva o činnosti Dozorčí komise 

ČRS, z.s., místní organizace Bělá pod Bezdězem 

za rok 2016 

pro členskou schůzi dne 25. 02. 2017 

 

Vážení přítomní hosté, vážení přátelé 

Dozorčí komise předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé období roku 2016.  

 Dozorčí komise, pracovala ve složení předseda Michael ŠILINGER, členové Karel LAMMEL a Petr 

BERGMANN.  

Hlavní úkoly a činnost, které DK prováděla v souladu s plánem činnosti na rok 2016 

 Účast DK na zasedání výboru – společné zasedání již od roku 2013 

 Vlastní zasedání DK dle potřeb, zejména před významnými akcemi a plánování činnosti DK 

 Kontrola hospodaření s majetkem MO ČRS Bělá pod Bezdězem 

 Kontrola při zarybňování v souladu se zarybňovacím plánem na rok 2016 

 Řešení přestupků 

 Vedení brigádní činnosti v termínech přidělených výborem 

 Podílení se na zajištění akcí v průběhu roku 2016 

 Tvorba plánu činnosti organizace na následující rok ve spolupráci s výborem 

 Inventarizace majetku MO  

 Podílení se na přípravě „Členské schůze“ 

DK se při své činnosti řídila obecně závaznými právními předpisy, Stanovami, Jednacím řádem a 

ostatními vnitrosvazovými předpisy, dále vlastním plánem činnosti, který vychází z plánu činnosti naší 

organizace. 

SCHŮZE DK MO – SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ 

DK se v uplynulém roce 2016 sešla na svých řádných zasedáních celkem  3x a to počátkem února, v měsíci 

červnu a v měsíci listopadu. 

Na samostatných zasedáních řešila DK v měsíci únoru zejména přípravu podkladů pro ČS a 

samotnou činnost DK pro rok 2017 – tzv. „Plán činnosti DK“. V měsíci červnu vyhodnotila uskutečněné 

akce, na kterých se podílela s výborem MO. V měsíci listopadu prováděla DK ve spolupráci s určenými 

členy výboru Inventarizaci majetku.  

. Na společných zasedáních s výborem spolupracovala DK na úkolech, které výbor řešil v průběhu 

roku. Jednalo se zejména o úkoly na zabezpečení akcí pro veřejnost, brigád a podobně. 
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ČINNOST DK PŘI KONTROLE ZARYBŇOVÁNÍ 

V roce 2016 se DK podílela na kontrolní činnosti zarybňování našich revírů dle zarybňovacího 

plánu. Z těchto kontrol byly pořízeny fotografie, které jsou zahrnuty do zprávy hospodáře MO a dále pak 

byly postupně zveřejňovány na našem Webu. Značný podíl na této kontrolní činnosti má přítel LAMMEL, 

kterému chci touto cestou za tuto činnost opět poděkovat. 

ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KONTROL 

1) ZARYBŇOVÁNÍ REVÍRU - Kontrolní činností DK byl zaměřena především na dodržení 

zarybňovacího plánem organizace a skutečnými počty nasazovaných ryb do našich revírů. 

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

písemný zápis jednatelem ve zprávě výboru a fotodokumentace byla postupně zveřejněna Webu naší 

organizace. U veškerých násad přítomen vždy hospodář př. Dušan Hýbner. 

2) KONTROLA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ - Kontrolní činností DK byla zaměřena především na 

následující oblasti: 

 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  

DK MO ČRS konstatuje bezchybné vedení záznamů a finanční náležitosti jsou v souladu s doklady o 

platbách a příjmech dle peněžního deníku. 

Za tuto oblast patří dík jak jednateli př. Miroslavu Neumanovi, tak příteli Jaroslavu Tošovskému, který 

zastává funkci pokladníka. 

3) KONTROLA VYNAKLÁDÁNÍ FINANČNÍOCH PROSTŘEDKŮ 

Kontrolní činností DK byla zaměřena především na oblasti: 

 Vynakládání finančních prostředků na běžný chod organizace (spotřební materiál, výpočetní 

techniku, provoz Webu, dětského rybářského kroužku apod.) 

 Nákup vybavení pro modernizaci zázemí klubovny 

 Zvelebování okolí revírů v působnosti naší organizace – především rybníku Slon. 

 V neposlední řadě investice do pozemku, který naše organizace vlastní v sousedství rybníku Slon a 

přístřešků, které slouží v rámci pořádání akcí pro veřejnost – rybářské závody, poznávací dny pro 

školy a dětské dny. 

DK konstatuje, že finanční prostředky jsou vynakládány účelně a materiál, který byl pořízen, slouží ku 

prospěchu organizace a dětského kroužku a veřejnosti v Bělé pod Bezdězem a okolí. 

Celkové zhodnocení jednotlivých bodů 
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Dozorčí komise závěrem konstatuje, že při své kontrolní činnosti zmíněných oblastí neshledala 

žádných pochybení ze strany výboru naší organizace a o veškerých záměrech je  DK včas 

informována. 

ŘEŠENÉ PŘESTUPKY 

V roce 2016 DK MO řešila 2 přestupky našich členů. 

- První přestupek – přítel Radoslav WALKO, kterému byla zadržena povolenka k lovu rybářskou 

stráží dne 22. 5. 2016 na revíru 411 054 Labe 22 z důvodu lovu ryb po zákonem stanovené době 

lovu (15 minut). 

Postih byl vynesen DK – Odnětí povolenky na dobu dvou měsíců. 

- Druhý přestupek – přítel Jiří KROUSKÝ, kterému byla zadržena povolenka k lovu rybářskou 

stráží dne 5. 7. 2016 na revíru 411 053 Labe 21, rovněž z důvodu lovu ryb po zákonem stanovené 

době lovu (v 02:40 hodin). Zde se jednalo o úmyslné porušení pravidel a tudíž, trest byl vynesen 

v horní hranici možné sazby.  

Postih byl vynesen DK – Odnětí povolenky na dobu čtyř měsíců. 

Dozorčí komise apeluje na členy naší organizace, aby dodržovali zásady lovu a svým chováním hájili 

dobré jméno naší organizace. 

ZHODNOCENÍ PRÁCE VÝBORU MO 

K činnosti výboru MO, nemá Dozorčí komise žádné výhrady. 

Velkým plusem: 

 V roce 2016 se podařilo do výboru přijmout přítele HOFTU, který má o práci ve výboru zájem. 

V oblasti práce s dětmi a mládeží se snaží výbor naplňovat své předsevzetí a podporuje dětský 

rybářský kroužek i práci s mládeží. Od září byl výborem jmenovaný nový referent pro mládež přítel 

Jakub TOŠOVSKÝ a zároveň se stal i hlavním vedoucím dětského rybářského kroužku. 

Příteli Ladislavu MĚŠŤANOVI, který doposud DRK vedl, patří poděkování od DK za čas a nasazení, které 

kroužku věnoval. 

 Nasazení výboru v rámci součinnosti opravy břehů rybníku Malý a Velký Slon. 

 Snahu výboru získat pro organizaci novou lovnou vodu v katastru Bělá pod Bezdězem. 

 Zvelebovat pozemky ve vlastnictví nebo pronájmu naší organizace. 

Dalším bodem, který sice nesouvisí přímo s výborem, ale zmínit jej zde musím. Poděkování za 

„Sumarizaci“ za rok 2016 patří nejen příteli Pařikovi, ale také příteli Škriečkovi, který je nápomocen při 

zpracování. Výsledky jsou rovněž zveřejněny na našem webu. 

Nedostatky směrem k členské základně:  

– Opět jako každý rok přetrvává závislost fungování celé organizace MO na členech výboru a DK. To platí 

především v případech, kdy se připravují akce. Tento stav se sice v roce 2016 znovu trošku zlepšil oproti 
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roku 2015, ale přesto základnu tvoří přes 300 členů a při přípravě a samotné organizaci akce se zapojuje jen 

zlomek členů z řad naší organizace. Přípravy akcí tak stojí stále jen na pár řadových členech, kteří výboru již 

tradičně pomáhají zvládnout plánované akce. Snad rok 2016 přinese posun ke zlepšení.  

– Otázka zástupce hospodáře je již dlouholeté téma a zdá se, že o tuto funkci není v řadách našich členů 

zájem. Je to běh na dlouhou trať… 

Zhodnocení nakládání s majetkem MO ČRS 

Výbor MO v měsíci říjnu 2016 stanovil inventarizační komisi, která provedla v souladu se zákonnými 

normami o účetnictví inventarizaci majetku ve vlastnictví MO za rok 2016.  

Inventarizace majetku MO ČRS 

Fyzická inventarizace a kontroly materiálu ve vlastnictví MO včetně závazků ukončila komise dle 

stanoveného harmonogramu v měsíci prosinci 2016. 

 

O výsledku inventarizace, informoval předseda komise výbor na svém řádném zasedání dne 14. února 2017 

a zápis z inventarizace včetně seznamů bude předložen na následující schůzi výboru v měsíci březnu 2017. 

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

norem a předpisů ČRS, z.s.. 

Brigádní činnost DK 

Komise se v uplynulém roce aktivně podíleli na všech akcích, které pořádal výbor naší organizace. 

 

Jednalo se především o organizaci brigádní činnosti, přípravu závodů, působení v roli rozhodčích. 

Úkoly DK pro nadcházející rok 2017 

   Koncem roku 2016, DK zpracovala „Plánu činnosti DK“, který vychází zejména s „Termínového 

kalendáře „ akcí naší organizace a „Plánu práce MO“ na rok 2017. Plán činnosti DK byl upřesněn v měsíci 

lednu tohoto roku a bude zveřejněn na Webu MO ČRS Bělá pod Bezdězem po ukončení ČS. 

Hlavní body: 

- Podílet se na plnění hlavních úkolů stanovených výborem MO 

- Úzce spolupracovat s výborem MO 

- Držet se plánu činnosti DK na rok 2017  

- Prosazovat dobré jméno ČRS, z.s. jak na venek směrem k širší veřejnosti, tak do řad vlastních členů naší 

organizace 

- Aktivně se podílet při získávání nových členů z řad dětí a mládeže 
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V nadcházejícím roku 2017 bude DK nadále informovat členy naší MO o své činnosti na Webu naší 

organizace. 

Děkuji za pozornost 

Petrův zdar! 

 

V Bělé pod Bezdězem 9. února 2017                  Michael ŠILINGER 

         Předseda dozorčí komise 
                ČRS, z.s., MO Bělá pod Bezdězem  


