Zpráva
dozorčí komise Českého rybářského svazu, místní organizace Staňkov
pro výroční členskou schůzi konanou dne 17. března 2019

Komise v loňském roce provedla kontrolu všech finančních operací, které jsou prováděny
v organizaci a soustředila se především na úplnost předkládaných dokladů a správnost vedení
účetních dokladů. Rovněž dohlížela na průběh školení nových členů a činnost dětského kroužku, dále
pak na plnění plánů výlovů, nasazování ryb a další činnosti.
Výbor MO se v roce 2018 scházel pravidelně na celkem k 11 schůzích, s tím, že se pravidelně
vynechává jeden prázdninový měsíc. Veškerá usnesení byla správně vyhotovena a zapsána. Dozorčí
komise v roce 2018 projednala 1 přestupek na revíru Západočeského územního svazu – zadržení
povolenky na pět měsíců.
Dozorčí komise dále konstatuje a potvrzuje :

Veškeré účetní doklady jsou řádně a bezchybně vedeny, příjmové a výdajové doklady jsou
vždy řádně podepsány odpovědnými osobami, veškeré důležité výdaje jsou vždy projednány a
odsouhlaseny výborem MO.


Pokladní kniha je vedena bez závad



Správnost údajů uvedených v účetní závěrce MO s tím, že



ke dni 31.12. 2018 činil stav peněžních prostředků celkem 730.712,66 Kč
z toho



finanční prostředky na běžném účtu



pokladní hotovost



příjmy organizace za rok 2018



výdaje organizace za rok 2018



rozdíl mezi příjmy a výdaji

702.864,66 Kč

27.848,- Kč

702.791,12 Kč

654.038,90 Kč

zisk ve výši

137.715,22 Kč


Průběh výlovů a zarybňování postupoval minulý rok podle plánu, a to jak revíru R5, tak i
RMV Čermná

Proškolení nových členů a průběh dětského rybářského kroužku proběhl bez závad. Všech 13
uchazečů z dětského kroužku prokázalo dobré znalosti a všichni správně napsali závěrečné testy.

Stav členů ČRS MO Staňkov byl k 31.12.2018 …362………členů, ke dni 17. 3. 2019 pak
…366…….. členů z toho, ……283….. dospělých, …14……….mládež 15-18 let a…69……… dětí

Povolenka k rybolovu nebyla v roce 2018 vydána nikomu, kdo by nesplnil stanovené členské
povinnosti

V roce 2018 proběhl tradiční rybářský ples, posezení nejen pro rybáře na Malém Mlýně,
rybářské závody pro dospělé a pro děti, vše na tradiční úrovni

Veškeré materiálně technické zabezpečení je na odpovídající úrovni. Traktor a Navara jsou
využívány výhradně pro činnost organizace.

Závěrem dozorčí komise konstatuje, že rozpočet na letošní rok, tedy na rok 2019 byl řádně
projednán ve výboru organizace a doporučuje rozpočet na výroční členské schůzi schválit.

Za dozorčí komisi ČRS MO Staňkov :
Josef Kraus
Václav Wegschmied
Oldřich Tachovský

Ve Staňkově dne 17. března 2019

