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 ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE  
za období 22.4.2012 - 11.12.2012 

 

 

1. 1. Složení kontrolní komise a její činnost 

Kontrolní komise pracovala ve výše uvedeném období v tomto složení: 

 Předsedkyně: Lucie Růžičková  

 Členové: Markéta Fillerová, Jan Růžička 

 

1.2. Kontrola práce výkonného výboru 

Zástupce KK se zúčastnil většiny schůzí výkonného výboru sportnovního klubu a lze konstatovat, 

že schůze probíhaly věcně a v souladu se stanovami klubu. 

 

1.3. Kontrola zápisů ze schůzí výkonného výboru 

Zástupce kontrolní komise pravidelně kontroloval zápisy ze schůzí výkonného výboru. 

Zápisy vždy odpovídaly průběhu schůzí a úkoly, které z jednotlivých schůzí výkonného výboru 

vyplývaly, byly plněny.  

 

1.4. Kontrola činností klubu vyplývajících z usnesení členské schůze 

Kontrola plnění usnesení členské schůze konané dne  

 

Usnesení č. 22/4/12-3: 

„Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej ověřovatelům k ověření v termínu 

do 28.4.2012.“  - usnesení splněno 

Usnesení č. 22/4/12-4: 

„Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej prezidentovi sportovního klubu 

v termínu do 5.5.2012.“ - usnesení splněno 

 

    
 



1.5. Kontrola účetnictví a majetku klubu 

Hospodářka klubu předložila kontrolní komisi ke kontrole následující dokumenty  

 Rozvaha k 31.12.2012 

 Výsledovka k 31.12.2012 

 Hlavní účetní knihu 

 Výsledovku po jednotlivých střediscích – stav k 31.12.2012 

 Vyúčtování státní dotace od ČSRS 

 Dílčí zpráva o hospodaření a majetku klubu za 1.1.-30.11.2012 

 Rozpočet sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty pro rok 2013 

V předložených dokumentech kontrolní komise neshledala žádné nedostatky. Rozpočet sportovního 

klubu na rok 2013  je plánován jako vyrovnaný. 

 

1.6.  Kontrola prezentace klubu  

Kontrolní komise měla možnost sledovat, jakým způsobem se klub prezentuje na veřejnosti. 

 Webové stránky klubu (www.maestroclub.cz)  

 Kolovratský zpravodaj – klub pravidelně přispívá nejen do Kolovratského zpravodaje 

 Sponzorský dar pro Paraple   

 Účast na sportovních turnajích a soutěžích (ABL, AVL, nohejbalová soutěž, ...) 

 

Lze konstatovat, že prezentace klubu na veřejnosti je na dobré úrovni a odpovídá velikosti a 

možnostem klubu.  

 

1.7. Závěr 

Kontrolní komise neshledala v uplynulém období žádné závady v chodu a řízení klubu. Výkonný 

výbor hospodaří se svěřenými prostředky klubu účelně. Práce výkonného výboru vede k udržení a 

rozvoji klubu v jeho hlavních i vedlejších činnostech. 

Kontrolní komise děkuje všem členům výkonného výboru za jejich práci. 

 

 

                 Lucie Růžičková, Markéta Fillerová, Jan Růžička 
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