Zápis ze schůze
Dozorčí komise MO ČRS Bakov nad Jizerou
27.12.2018
Přítomni: Jan Tomec – předseda DK,
Jakub Hájek – člen DK,
Jan Zeman – člen DK
Program schůze:
1) kontrola účetnictví MO
2) kontroly násad
3) zarybňovací plán 2019
4) plán činnosti a brigády
5) správa majetku MO
6) webové stránky
Jednání zahájeno v 18:00 hodin
Průběh jednání:
1) Proběhla kontrola účetnictví a pokladny za rok 2018, kterou provedli př.
Hájek a př. Zeman. S radostí konstatujeme, že DK neshledala žádné
nedostatky a finanční situace MO Bakov nad Jizerou je ve velmi dobré
kondici.
Kontroly stavu účtu, příjmů a výdajů probíhají průběžně celý rok vždy na
výborových schůzích.
2) Dozorčí komise se aktivně zúčastňuje vysazování ryb do vod MO a
provádí průběžné kontroly násad. V roce 2018 proběhly všechny násady
dle zarybňovacího plánu, kromě násady cejna, který bude nasazen až
v jarních měsících oproti plánovanému podzimnímu termínu.
Pro zlepšení kvality vysazování především ročních a dvouročních ryb
jsme navrhli objednat mobilní přepravní bednu do kufru OA včetně
vzduchování. Návrh byl schválen výborem a nádrž je již objednána a bude
k dispozici pro příští sezónu.
3) Na výborové schůzi bylo na základě doporučení DK schváleno
vícezarybnění pro rok 2019. Hospodář sestavil zarybňovací plán, který
navíc zahrnuje reofilní druhy ryb v hodnotě 55 tisíc Kč. Bude se jednat o
podoustev, ostroretku, lipana, parmu a štiku.
4) Nadále máme v plánu průběžné kontroly stavu účtu, pokladny, příjmů a
výdajů na každé výborové schůzi a ke konci roku opět detailní kontrolu
účetnictví.
V roce 2018 se členové DK účastnili téměř všech brigád a to máme v plánu
dodržet i v roce 2019.
5) Správa majetku MO probíhá bez výhrad. Svépomocí na brigádách
probíhají drobné opravy na klubovně, údržba břehů kolem RVM i čištění

koupaliště na základě požadavků města. Většina našich členů si svoji
brigádní povinnost hradí finančně, proto se větší opravy řeší
dodavatelsky. Například v roce 2019 je naplánována rekonstrukce fasády.
Z předložených nabídek je již vybrán dodavatel těchto prací.
6) V kompetenci DK je i správa a aktualizace webových stránek a
facebookového profilu, který se těší stále větší návštěvnosti. V rámci
svých osobních možností dodáváme na stránky aktuální informace, fotky i
videa.
Schůze DK byla ukončena v 19:30 hodin.
V Bakově nad Jizerou dne 27.12.2018
Předseda DK Jan Tomec

