
Zpráva o činnosti DK ČRS MO Orlová 
Za rok 2019 pro členskou schůzi 

 
Dozorčí komise pracovala ve složení: předseda p. Vala a členové p. Turoň a p. Hermann 
 
Hlavní úkoly a činnosti, které DK prováděla v souladu s plánem činností na rok 2019: 
 

 Účast na zasedání výboru 

 Kontrola nákupu násadových ryb do RCHZ a jejich následný výlov 

 Kontrola při zarybňování v souladu se zarybňovacím plánem na rok 2019 

 Kontrola hospodaření s majetkem MO Orlová a kontrola finančních prostředků 

 Kontrola inventarizace majetku MO Orlová 

 Řešení přestupků 

 Kontrola brigádnické činnosti 
 

DK se při své činnosti řídila obecně závaznými právními předpisy, stanovami, jednacím řádem a 
ostatními vnitrosvazovými předpisy. Dále vlastním plánem činností, který vychází z plánu práce 
naší organizace. 
 
 
Schůze DK MO a společné zasedání s výborem MO: 
 
DK se v uplynulém roce 2019 sešla na svých řádných zasedáních celkem třikrát. Na samotných 
zasedáních řešila DK členskou schůzi, výsledky provedených kontrol, plánovala další kontroly, 
hodnotila rybářské závody, účast na brigádách a řešila přestupky členů MO. Dále se účastnila všech 
schůzi výboru, toto společné zasedání je zefektivnění práce DK a užší spolupráce s výborem. 
 
 
Činnost DK při kontrole zarybňování a nákupu ryb: 
 
DK se účastnila všech výlovu a zarybnění revíru. Byly přítomna u nákupu ryb. Všechny kontroly 

proběhly v pořádku. 

 

Kontrola inventarizace a kontrola finančních prostředku a jejich evidence: 

Výbor MO sestavil inventarizační komisi ke kontrole majetku naší organizace. Inventarizace proběhla 

v souladu se zákonnými normami a v této oblasti nebylo zaznamenáno pochybení. Při kontrole 

finančních prostředku a jejích evidenci také nebylo zaznamenáno pochybení. 

 

 

Řešení přestupků: 

DK v roce 2019 řešila několik přestupků naších členů proti rybářskému řádu. DK ve vážných případech 

( přepisování úlovku z důvodu přivlastnění si více ryb v jednom měsíci), udělovala ty nejpřísnější 

tresty. 

 

 



Brigádnická činnost: 

DK se v uplynulém roce aktivně podílela na akcích, které organizoval výbor MO.  Evidence brigád díky 

programu na výdej povolenek, je naprosto v pořádku.  

 

 

Úkoly DK pro rok 2020: 

DK bude nadále pokračovat ve všech kontrolách dle plánu činností. Nově zvolený výbor zamezil všem 

nekalým praktikám a nastavil zcela čisté prostředí. Nad rámec svých povinností si výbor MO Orlová 

žádá nezávislé kontroly při výlovech, zarybňování a hlavně kontrolu násadových listů a následné 

fakturace. MO Orlová se začíná dařit jak finančně tak majetkově. 

 

V Orlové 27.3.2020 

Vala Václav 


