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Výro ní zpráva Dozor í komise za rok 2016

V Litovli 4. b ezna 2017
Vypracoval: Mokrý Antonín
edseda DK RS - MO Litovel

Osnova:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

innost komise v roce 2016
Stav lenské základny
Kontrola zaryb ování
Kontrola ú etní innosti a majetku MO
Ostatní
Kone né záv rky

1. innost Dozor í komise a její složení
Dozor í komise by m la pracovat v následující sestav :
Mokrý Antonín
Páleník Josef
Horník Ji í

- p edseda
- len
- len

Dozor í komise se p i své innosti ídila p edem vypracovaným plánem práce.
Mimo plánované sch zky se komise scházela mimo ádn p i ešení neodkladných záležitostí.
Plán práce byl sestavován tak, aby obsáhl celou innost naší organizace:
a) finan ní hospoda ení organizace
b) innost a hospoda ení jednotlivých odbor
c) ostatní innosti
Kontroly byly provád ny všemi leny komise a z n kterých kontrol byly po ízeny krátké zápisy.
Dozor í komise jako kárný orgán 1. stupn vedla proti ty em len m, držitel m
povolenky vydané naší organizací, Kárné ízení z d vodu porušení Stanov RS. Tito lenové
porušili Stanovy RS tím, že p i lovu ryb nerespektovali závazné právní p edpisy na úseku
výkonu rybá ského práva a byli p istiženi p i tomto konání rybá skou stráží.

2. Stav lenské základny
Ke dni 31. prosince 2016 bylo v naší MO:
muž
644
žen
19
mládež v ku 16 - 18 let
9
mládež do 15 let
70
Celkem len
742
Z toho ZTP
12

3. Kontroly zaryb ování
Zaryb ování revíru bylo provád no podle zaryb ovacího plánu pro rok 2016. Ryby
pocházely z ásti od externích dodavatel a z ásti z chovu na vlastních rybochovných
za ízeních. P i výlovech na vlastních rybochovných za ízeních, lenové Dozor í komise
spolupracovali p i vážení, t íd ní a rozvozu ryb na místa vysazení, ur ená hospodá em MO.

4. Kontrola ú etní innosti a majetku MO
Dle plánu práce Dozor í komise, byly vždy na zasedání výboru MO provád ny kontroly ú etních
doklad a porovnávány se zápisy v pokladní knize.
Každá provedená kontrola byla v pokladní knize potvrzena podpisem nebo podpisy
kontrolujících a uvedeno datum kontroly.
Dále byla kontrolována kniha zap ení budovy, p edkládaná správcem budovy pí.
Machalovou.

Dne 3.1.2017 byla provedena inventarizace majetku MO a jeho stavu.
Inventariza ní komise pov ena výborem MO pracovala ve složení:
Machala Petr
Jure ka Jan
amek Vladimír
Bomberová Sv tlana

- p edseda komise
- len
- hospodá
- len

Za Dozor í komisi se zú astnil p. Mokrý Antonín
Byl po ízen inventurní (zápis) soupis. Všechny údaje o majetku MO jsou podloženy doklady o
provedené inventu e ke dni 31.12.2016 a p iloženým zápisem o této inventu e po ízeným
edsedou komise panem Machalou.

Po provedené inventu e komise konstatuje, že celková hodnota majetku MO je následující
Základní prost edky ................................................................... 728 400,00 K
DDHM 1 000 do 40 000 ........................................................... 393 646,00 K
Dotace
................................................................... 273 895,00 K
DDHM 100 do 1 000 ................................................................ 53 989,00 K
Celkem
: 1 449 930,00 K
edm ty do hodnoty 100,- K jsou na soupisech bez uvedených cen.
Komise navrhla k likvidaci již nefunk ní p edm ty v po izovací hodnot 32 046,- K
edm ty byly odepsány z inventury a zlikvidovány.

5. Ostatní
i výdeji povolenek za rok 2016 nebyly zjišt ny nedostatky

6. Kone né záv ry
Záv re né hodnocení innosti organizace, vyplývající z plánu práce pro rok 2016 a kontrola
usnesení poslední výro ní lenské sch ze nám íká, že dané úkoly pro rok 2016 byly spln ny.
Dozor í komise MO po prostudování p íslušných doklad doporu uje této výro ní lenské
sch zi odsouhlasit ú etní uzáv rku za rok 2016 a odsouhlasit návrh finan ního rozpo tu pro rok
2017.

