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Zprálxa
Kontrolní komise T. J. Sokol Kerhartice

/pro VH dne 16.03.20151

Kontrolní komise T. J. Sokol pracovala ve sloŽení:
Strnadová Zuzana - předseda kk
Beyerová Vladimíra - člen kk
Roušavý Jiří - člen kk

Členové Kontrolní komise jsou o ěinnosti T. J. v pruběhu roku průběŽně informováni, a to
kopiemi zápisů ze schizí výboru T. J.' přímou účastí na některych výborových schůzích, či
v rámci své přímé aktivní činnosti ve sloŽkách T. J. Spolupráce Kontrolní komise s ýborem
T. J. je na dobré úrovni. Zák|adni doklady jsou komisi zasi|ány vždy v elektronické podobě
v průběhu celého roku. KaŽdý měsíc jsou průběŽně aktualizovány.

Informace o provedené kontrole:

Byla provedena kontrola:
- podrobná kontrola účetních dokladů v návaznosti na účetní knihu
- roční účetní závěrky 20|4
- plnění rozpočtu T. J. na r.20L4 a předloŽení návrhu rozpočtu T. J. na r.2015
- příspěvkové disciplíny jednotlivých složek T. J.
- schůzové činnosti vÝboru

Kontrolní ziištění a doporučení Kontrolní komise:

1. Kontrolní komise T. J. vza|a na vědomí a souhlasí s informací o plnění rozpočtu 20|4.
K náwhu rozpočtu na rok 2015 nemá připomínek.

2. Kontrolní komise T. J. provedla kontrolu účetních dokladů, vyslovuje s účetnictvím
souhlas a doporučuje VII schválit jak účetní závěrku 2014, tak i navržený
rozpočet pro rok 20|'5.

3. Schůzovou činnost výboru T. J., věetně způsobu evidence informací (zápisy) a
způsobu zveřejňování informací o činnosti T. J. hodnotí Kontrolní komise jako velmi
dobrou. Zasi|áni zápisů členům KK není pravidlem, žádáne o jejich zasí|ání na naše
e-mailové adresy.

4. V minulém kontrolním zjištění kontrolní komise vyjádřila znepokojení nad neustále
opožděnými platbami nájernce Jaroslava Kačera. Konstafujeme, že d|e našeho zjištění
nedošlo ke zlepšení.

Na základě výše uvedené skutečnosti Kontrolní komise opakovaně doporučuje výboru T.J.:
a) zváňttÍádné kaŽdoroění uplatnění inflační doloŽky dle uzavŤené nájemní smlouvy, tj.

navýšení nájmu o oÍiciální míru inflace ČR.



zváLžit zahéqeni účtovaní Íádné pena|izačnt sankce za nef,trazení nájemného dle platné
uzavŤené nájemní smlouvy, a to např. vždy pii překročení dluŽné částky ve výši cca
40.000'-Kč, což odpovidáneultazení nájemného zavicenež 3 kalendářní měsíce.
Kontrolní komise současně poukazuje na skutečnost, že měsíční výše uzavřeného
nájemného zapronajimanou plochu je nižší než cena obvyklá.

Ustí nad orlicí. |2.03.2015
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Zuzana Strnadová


