
 

 

 

  MAESTRO CLUB Kolovraty 
        Občanské sdružení – sportovní klub        

 

 

 

            www.maestroclub.cz 
 

 

 
čj. KK-10-001 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE  
za období 1.12.2009 – 25.4.2010 

 

 

1. Složení kontrolní komise a její činnost 

Kontrolní komise pracovala v období 1.12.2009 – 25.4.2010 v tomto složení – Lucie Růžičková,      

Markéta Fillerová a Jan Růžička. Své aktivity prováděla v souladu se schváleným plánem činnosti 

kontrolní komise (čj. KK-09-009) a splnila všechny body plánu. 

 

2. Kontrola práce výkonného výboru a kontrola zápisů ze schůzí výkonného výboru 

Minimálně jeden zástupce kontrolní komise se zúčastnil schůzí výkonného výboru konaných 

v těchto termínech 7.12.2009, 11.1.2010, 12.2.2010, 8.3.2010,7.4.2010. Lze konstatovat, že schůze 

probíhaly věcně, v souladu se stanovami klubu a vždy v přátelské atmosféře.  

Zároveň zástupce kontrolní komise pravidelně kontroloval zápisy ze všech schůzí výkonného 

výboru a i tady lze konstatovat, že zápisy odpovídají průběhu schůzí a úkoly z nich vyplývající jsou 

plněny řádně a včas. 

 

3. Kontrola účetnictví a hospodaření klubu 

Kontrolní komise zkontrolovala tyto dokumenty týkající se hospodaření klubu 

 zpráva o hospodaření a majetku klubu za rok 2009 

 vyúčtování státních dotací, které klub obdržel v roce 2009 

Všechny předložené dokumenty byly zpracovány správně, kontrolní komise v nich nenašla žádné 

pochybení a lze konstatovat, že vedení klubu hospodaří se svěřenými prostředky účelně a 

zodpovědně. 

 

4. Kontrola činností klubu vyplývajících z usnesení členské schůze  

Kontrolní komise zkontrolovala splnění dvou usnesení z členské schůze konané dne 6.12.2009 a to 

s tímto závěrem: 

Usnesení č. 06/12/09-3: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 

ověřovatelům k ověření v termínu do 14.12.2009.“  

    
 



- usnesení splněno 

   

Usnesení č. 06/12/09-4: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej prezidentovi 

sportovního klubu v termínu do 22.12.2009.“  

- usnesení splněno 

 

 

5. Kontrola prezentace klubu 

Kontrolní komise průběžně kontrolovala prezentaci klubu jak na webových stránkách klubu, tak 

v tisku (Kolovratský zpravodaj). Lze konstatovat, že klub je prezentován kvalitně, webové stránky 

jsou aktualizovány. Kvalitu webové prezentace klubu dosvědčuje především dlouhodobě vysoká 

návštěvovanost webových stránek. Novinkou je nově e-mailová notifikace změn na stránkách 

klubu. 

 

6. Kontrola podkladů na členskou schůzi 

Kontrolní komisi byly v souladu se stanovami předloženy veškeré podklady připravené 

k projednání na členské schůzi. Kontrolní komise podklady doporučuje k projednání na členské 

schůzi. 

 

7. Závěr 

Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky v činnosti klubu. Práce výkonného výboru vede k 

udržení a rozvoji klubu v jeho hlavních i vedlejších činnostech. 

 

 

 

 

 

                Ing.Lucie Růžičková 

           předsedkyně kontrolní komise 

 

 


