
Zpráva DR OMS Opava za rok 2021
V roce 2021 DR pracovala ve složení:

Ing. Petr Šamárek – předseda, Ing. Jiří Konupka a Ing. Ladislav Bittner  - členové

Činnost DR byla i v roce 2021 zaměřena na chod OMS, vedení účetnictví a administrativu 
jednatele spolku. Dvakrát ročně proběhla podrobná kontrola chodu OMS Opava

Při kontrole administrativy byly kontrolovány:

- Formální a početní správnost účetních dokladů
- Vedení peněžního deníku
- Vedení pokladny
- Správnost a úplnost při vyúčtování jednotlivých akcí OMS
- Vedení členské evidence, výběr členských příspěvků a odvod stanovených podílů 

sekretariátu ČMMJ
- Dodržování termínů podání daňového přiznání
- Evidence majetku OMS
- Evidence přijaté a odeslané pošty
- Evidence docházky
- Hospodaření s majetkem OMS
- A plnění usnesení dozorčí rady

Při všech kontrolách byl přítomen jednatel Jindřich Staško a případné nedostatky byly jím 
vysvětleny nebo doplněny ve stanovených termínech. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné 
závažné nesrovnalosti, které by musely být řešeny nějakým zásadním způsobem. Drobné 
nedostatky byly vždy řešeny na nejbližším zasedání rady OMS. Zasedání rady jsem se téměř 
vždy účastnil a o průběhu a usnesení rady jsem pak informoval kolegy z DR.

DR rada nemusela v roce 2021 řešit žádné závažné připomínky jednotlivých komisí a veškeré 
kynologické, myslivecké či střelecké akce proběhli bez závažných stížností.

DR byla seznámena s hospodařením OMS v roce 2021 i s plánem na rok 2022 a nemá k němu 
žádné připomínky. Také jsme byli seznámeni s další postupem při jednání o směně pozemků 
OMS a souhlasíme s navrženým postupem.

Vzhledem k personální změně na pozici jednatele v následujícím měsíci, DR provede dohled 
nad předáním funkce s provedením podrobné inventury majetku a zboží na zásobách OMS 
Opava. Zároveň bude provedena kontrola předání pokladny, bankovnictví a veškeré 
administrativy spolku.

Závěrem děkuji svým kolegům z DR Ing. Ladislavu Bittnerovi a Ing. Jiřímu Konupkovi za 
spolupráci při zajištění řádného chodu OMS Opava.

Děkuji za pozornost a Myslivosti zdar

                                                                                                                             V Opavě 16. 5. 2022 

                                                                                                                                Ing. Petr Šamárek


