Rybářská společnost vodního díla Potůček, z.s.
IČO: 269 84 687
Zpráva o činnosti dozorčí komise za rok 2020
V roce 2020 pracovala dozorčí komise v tomto složení:
Jiří Zahrádka - předseda
Jiří Patočka
Štěpánka Zahrádková
Dozorčí komise Rybářské společnosti se v roce 2019 zaměřila na tyto obvyklé okruhy
činnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola hospodaření
Kontrola evidence docházek k vodě a dosažených úlovků
Kontrola zarybnění
Ostraha revíru
Projednávání přestupků
Pracovní povinnost členů
Pojednávání podnětů členů

Ad 1.) Dozorčí komise na základě provedené kontroly hospodaření ke dni 31.12.2020
konstatuje, že veškerá účetní evidence společnosti je vedena řádně a bez závad. Řádně je
vedena veškerá finanční evidence, příjmy z členských příspěvků a prodeje povolenek. Pečlivě
vedená finanční evidence zároveň vytváří přehlednou a přesnou evidenci členství. Komise
nezjistila žádné nedostatky ani nehospodárné využití prostředků. Od roku 2019 jsou finanční
prostředky spolku vedeny na běžném účtu u České spořitelny. Komise vyslovuje uznání ing.
Vladimírovi Jeřábkovi za pečlivé vedení veškeré účetní evidence.
Ad 2.) V roce 2020 nebyly zjištěny závažné nedostatky ve vedení evidence docházek k vodě a
úlovků dosažených jednotlivými členy rybářské společnosti. Všichni držitelé povolenek po
skončení sezóny řádně odevzdali úlovkové listiny. S výsledky jejich statistického
vyhodnocení jste se mohli seznámit ve zprávě o činnosti přednesené předsedou spolku.
Ad 3.) Ze zprávy o činnosti jste se dověděli podrobná čísla jak o zarybnění, tak o dosažených
úlovcích. Lze konstatovat, že zarybňování se věnuje dlouhodobě patřičná pozornost a to nejen
v zarybňování kaprem, ale i dravců a nedostatkových druhů ryb. Daří se nám navazovat
spolupráci s producenty násad, což se příznivě projevuje na zarybňování.
Dozorčí komise doporučuje valné hromadě, aby usnesením uložila výboru společnosti,
hospodáři a jeho zástupci aby zarybnění dravci a nedostatkovými druhy ryb věnovali i nadále
zvýšenou pozornost obdobně jako v uplynulých letech a zajistili dostatek násad dravých ryb.
Ad 4. a 5.) Ostrahu vodních ploch provádělo v roce 2020 celkem 7 rybářských stráží. Dozorčí
komise vyjadřuje uspokojení nad tím, že v průběhu loňského roku, obdobně jako už
v předchozích letech, nebylo zjištěno žádné porušení podmínek rybolovu a dozorčí komise se
tedy již šest let nemusela zabývat řešením žádného přestupku.

Ad 6.) Dlouhodobě věnujeme pozornost pracovní povinnosti členů při údržbě přidělených
úseků a břehových porostů. V loňské roce jsme přehledně označili hranice jednotlivých úseků
pro údržbu porostů na březích a v tištěné podobě i na webových stránkách obce Malešovice
zveřejnili přidělení jednotlivých úseků členům zařazeným do pracovní povinnosti. Bohužel
hraniční kůly se stávají terčem vandalských útoků, značná část jich byla vytažena a pohozena
i do vody, část je ztracena. Je proto třeba v terénu zřetelné označení hranic jednotlivých úseků
v letošním roce obnovit.

Malešovice 30.1.2021

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
za dozorčí komisi

