Zpráva
Kontro|ní komise T. J. Sokol Kerhartice
ipro VH dne 18.03.2014l
Kontrolníkomise T. J. Sokol pracovalave sloŽení:
StrnadováZuzana,Beyerová Vladimíraa RoušavýJiří
ČlenovéKontrolní komise jsou o činnostiT.J. v průběhuroku průběŽněinfbrmováni, a to
kopiemi zápisůze schůzívýboru T.J.' přímou účastí
na některýchvýborových schůzích.či
v rámci svépřírnéaktivníčinnostive sloŽkáchT.J. SpolupráceKontrolníkomise s výborem
T.J. je na dobréúrovni. Zák|adni doklady jsou komisi zasílány vŽdy v elektronicképodobě
v průběhuceléhoroku a každýměsícjsou průběŽněaktualizovány.
Informace o provedenékontrole:
Byla provedenakontrola:
- podrobná kontro|aúčetních
dokladův návaznosti na účetní
knihu
- ročníúčetní
závěrky 20|3
- plněnírozpočtuT.J. na r.2013 a předloŽenýnávrhurozpočtuT.J' na r' 20|4
- příspěvkové
disciplínyjednotlivýchs|oŽekT.J.
- schůzovéčinnostivýboru
Kontro|níziištěnía doporučení
Kontrolní komise:
l. Kontrolníkomise T.J. vza|ana vědomía souhlasís informacío plněnírozpočtu20|3.
K návrhu rozpočtuna rok 2074 nemá připomínek.
2. Kontrolníkomise T.J. provedla kontrolu účetních
dokladů,vyslovuje s účetnictvím
jak
souhlas a doporučuje VH schválit
účetnízávěrku 20|3, tak i navržený
rozpočetpro rok 2014.
3. Kontrolní komise vza|a na vědomí informaci o členskézákladně a způsobuzajištění
výběru členskýchpříspěvků.přičemžpouze konstatuje, že docházi k prodlužování
délky výběru ročníchpříspěvků,týkajícíse některých členůT.J. Výběr členských
příspěvkůprobíhápraktickyceloročněa toto zjištěníplatípro všechnysloŽky T.J.
4. Schůzovoučinnostvýboru T.J., včetnězpůsobuevidenceinformací(zápisy) a způsobu
zveřejňováníinformacío činnostiT.J. hodnotíKontrolní komise jako velmi dobrou.
5. Kornise oceňujepráci výboru,týkajícíse přihlášeníT.J. do soutěŽena dodávku médií
vypsanouMěstern Ustínad orlicí v roce 2013.
6. Komise oceňuje také skutečnost,Že jednotlivé sloŽky T.J. jsou z hlediska účetní
závěrky víceméněsoběstačné,
a to i v návaznosti na dobrémziskáváni sponzorských
příspěvků.
7. Kontrolní komise vyjádřila jisté znepokojenínad neustále opoŽděnými platbami
nájemce Jaroslava Kačera,kteréjsou hrazeny cca s půlročnímzpoŽděníma maji za
následek stálésníŽenífinančníhotovosti účtuve výši cca 80 000,-Kč a do budoucna
mohou mít týo chybějícífinančníprostředky dopad na řádnéplnění rozpočtu,např. u
drobnýchnaplánovanýchinvestica jiných většíchoprav.

Na základě výšeuvedenéskutečnosti
Kontrolníkomise doporučuje
výboru T.J.:
a) zváŽiÍřádnékaŽdoročníuplatněníinflačnídoloŽky dle uzavřenénájemnísm|ouvy, tj.
navýšenínájmu o oficiální míru inflace ČR.
b) zvážiÍzahájeni účtování
řádnépenalizačnísankce za nehtazenínájemnéhodle platné
uzavřenénájemní smlouvy, a to např. vŽdy při překročenídluŽnéčástkyve výši cca
40.000,-Kč,coŽ odpovidáneuhrazení
nájemnéhoza víceneŽ 3 kalendářníměsíce.
c) Kontrolní komise současněpoukazuje na skutečnost,Že měsíčnívýše uzavřeného
plochuje niŽšíneŽcenaobvyklá.
nájemnéhoza pronajímanou

Ustínadorlicí.14.03.20|4

Za Kontrolní komist:
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\---Zuzana Strnadová

