
Zpráva o činnosti dozorčí komise MO ČRS Rožnov p/R, 
přednesená na výroční členské schůzi dne 16. 3. 2014 

                    
 
 
Dozorčí komise se sešla poprvé 21.3 2013 kde projednala výsledky výroční členské schůze MO Rožnov p.R. 
Která se konala dne 17.3.2013. 
 
Schůze MO ČRS byla organizačně dobře připravená a proběhla dle předem schváleného plánu. 
 
DK se pravidelně setkávala  1x za kvartální období, tak jak tomu bylo i v uplynulém roce, kde bylo provedeno 
vyhodnocení  činnosti DK ve vztahu k MO Rožnov p.R. 
 
Spolupráce všech členů Dozorčí komise je velmi dobrá. Všichni členové komise se podíleli na její 
činnosti ve smyslu dohodnutých zásad.  Tato činnost je  koordinována  předsedou  komise. Vychází z 
rámcového plánu akcí, zaměřených především na kontrolu hospodářské činnosti organizace, a dále z 
podnětů, získaných stykem s výborem MO na pravidelných i mimořádných   schůzích  výboru.  V 
uplynulém  období  byla  Dozorčí 
komise zastoupena na většině schůzích výboru. 

Během uplynulého období byla provedena kontrola vedení agendy organizace – členská základna, 
evidence prodaných povolenek a členských známek. Nebyly shledány žádné zásadní nedostatky. 
Dále byla provedena kontrola účetní uzávěrky za rok 2013 s ekonomem MO Rožnov p.R. panem Jakešem.  
Pan Jakeš  předložil kompletní zpracování – vše v pořádku. Nebyly shledány žádné chyby a nesrovnalosti. 
Vedení účetnictví je na profesionální úrovni. Účetní uzávěrka je podložena přehledně evidovanými 
doklady. Největší pohyb finančních prostředků je mezi MO a VÚS Ostrava stále v hodnotách povolenek a 
členských známek. Odvod finančních prostředků výboru  je vyúčtován dle harmonogramu plateb VÚS. 
 
Dozorčí komise se dále zaměřila na kontrolu hospodářského úseku. 
V průběhu prací, zajišťujících  plnění  zarybňovacího  plánu,  byli jednotliví členové Dozorčí komise u 
většiny akcí, při nichž byli účastni i aktivně v rámci lovících a vysazovacích čet. 
Kontroly se zaměřily na dodržování bezpečnosti práce a to jak při práci samotné tak i v proškolení členů 
lovících čet, vizuální kontrolu kvality a množství vysazovaných ryb. 
Pří těchto kontrolách nebyl z hledán žádný nedostatek. 
 
Kontrolní činnost proběhla i v rámci hospodářských zásahů (přemisťování rybí obsádky)  z důvodů stavebních 
úprav na hlavním toku a chovných potocích. Celá tato činnost byla řádně vyfakturovaná firmám – realizátorům 
stavebních prací v hlavním toku a chovných potocích. Při vystavování faktur nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
V uplynulém období jsme neřešily žádné přestupky. 
 
Na závěr bychom rádi ve zkratce zhodnotili funkční období jak naše tak i výboru MO. 
 
Komunikace s výborem byla vždy vynikající, i když ze začátku trochu vázla komunikace z hospodářským 
úsekem, což se vyřešilo hned na první schůzi výboru. Naše práce spočívala hlavně v kontrole 
hospodářského a ekonomického úseku kde jsme nezaznamenali žádné nedostatky. 
 
Panu ing. Pavlovi Kociánovi bychom rádi poděkovali za jeho obrovské úsilí, při vedení výboru místní 
organizace a její reprezentaci. 
 
Zvláštní poděkování si zaslouží hospodář  ing. Martin Holčák a jeho zástupce pan 
Miroslav Košút, kteří obětovali velkou část svého volného času pro naši organizaci a to nejen 
při lovících a vysazovacích pracích, ale hlavně při jednáních z organizacemi jako je: Chko Beskydy, Lesy 



ČR a stavebními firmami, které v posledních letech výrazně ovlivňovaly činnost hospodářského úseku. 
Jejich zásluhou se náš revír stal velmi atraktivním. 
 
Velmi bychom chtěli pochválit práci ekonoma ing.Pavla Jakeše a pokladníka, Tomáše Kociána kteří ve 
vzájemné spolupráci zpřehlednili celou agendu. 
 
Romanu Zuzaňákovi a Jiřímu Holzerovi, děkujeme za práci s mladými rybáři. 
 
Dále bychom chtěli poděkovat Všem našim členům, jak z řad výboru, tak členské základny, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na fungování MO Rožnov. 
 
  


