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Zpráva o činnosti Dozorčí komise 

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

za rok 2019 

pro členskou schůzi dne 29. 02. 2020 

 

Vážení přítomní hosté, vážení přátelé 

Dozorčí komise předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé období roku 2018.  

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

BERGMANN a Jiří ĎURIANČIK.  

Hlavní úkoly a činnost, které DK prováděla v souladu s plánem činnosti na rok 2018 

 Účast DK na zasedání výboru – společné zaměstnání 

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

 Kontrola hospodaření s majetkem ČRS, z.s., Bělá pod Bezdězem (dále jen MO) 

 Kontrola při zarybňování v souladu se zarybňovacím plánem na rok 2019 

 Řešení přestupků 

 Podílení se na zajištění akcí v průběhu roku 2019 

 Tvorba plánu činnosti organizace na následující rok ve spolupráci s výborem 

 Podílení se na kontrole provedení Inventarizace majetku MO 

 Podílení se na přípravě „Členské schůze“. 

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

SCHŮZE DK MO 

DK se v uplynulém roce 2019 scházela současně s výborem MO a dále zasedala na mimořádném zasedání. 

Na samostatných zasedáních řešila DK zejména přípravu podkladů pro ČS a samotnou činnost DK 

na rok 2020 – tzv. „Plán činnosti DK“ a na mimořádných zasedáních řešila zejména přestupky našich členů 

a přípravu inventarizace. V neposlední řadě se DK koncem roku podílela na rozesílání dopisů pro členskou 

základnu.   

ČINNOST DK PŘI KONTROLE ZARYBŇOVÁNÍ 

V roce 2019 se DK z velké míry účastnila při zarybňování do našich revírů, zejména díky př. 

Ďuriančikovy, který pořizoval zápisy a fotodokumentaci. Následně docházelo ke zveřejňování na webu 

organizace 
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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. 

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. 

3) KONTROLA VYNAKLÁDÁNÍ FINANČNÍOCH PROSTŘEDKŮ 

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

prospěchu organizace a dětského rybářského kroužku v Bělé pod Bezdězem a Mladé Boleslavi. 

Celkové zhodnocení jednotlivých bodů 

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 2019 DK MO řešila tři přestupky naších členů. Jednalo se ve dvou přestupcích o lov na jiném 

revíru, než byl vyznačen v záznamu o docházce – chybní identifikace revíru a v jednom případě o darování 

ulovené ryby.  

ZHODNOCENÍ PRÁCE VÝBORU MO 

K činnosti výboru MO, nemá Dozorčí komise žádné výhrady. 

Zhodnocení nakládání s majetkem organizace 

S majetkem organizace je nakládáno hospodárně a je v rámci organizace účelně využíván. Platí to také pro 

drobný majetek, který je pořizován z důvodu provozu organizace a zabezpečování akcí, které MO pořádá.  

Inventarizace majetku organizace 

Fyzickou inventarizaci a kontrolu majetku ve vlastnictví MO, včetně závazků provedla komise ve složení: 
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Předseda komise: př. BRASLAVEC Marek, členové: př. TOŠOVSKÝ Jaroslav, př. LOPUŠAN David a př. 

ŠILINGER Michael dle stanoveného harmonogramu v měsíci prosinci 2019. 

 

O výsledku inventarizace, informoval předseda komise výbor na svém řádném zasedání dne 10. února 2020, 

kde inventarizační komise předložila zápis a seznámila výbor s výsledkem inventarizace. 

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

norem a předpisů ČRS, z.s.. Dozorčí komice tuto zprávu vzala na vědomí. 

Brigádní činnost DK 

DK se v uplynulém roce také podílela na akcích, které pořádal výbor naší organizace dle plánu a 

požadavků výboru. 

 

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

podobně. 

Úkoly DK pro nadcházející rok 2020 

   Koncem roku 2020, DK zpracovala „Plánu činnosti DK na rok 2020“, který vychází zejména s 

„Termínového kalendáře „ akcí naší organizace a „Plánu práce MO“ na rok 2020. Plán činnosti DK byl 

upřesněn v měsíci únoru tohoto roku a je zveřejněn na Webu MO ČRS Bělá pod Bezdězem. 

 
 

V nadcházejícím roku 2020, bude DK nadále informovat členy naší MO o své činnosti na Webu naší 

organizace. 

Děkuji za pozornost 

Petrův zdar! 

 

V Bělé pod Bezdězem 4. února 2020                    Michael ŠILINGER 

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


