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PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE  
za období 12/2012 – 4/2013 

 

 

1. 1. Složení kontrolní komise a její činnost 

Kontrolní komise byla zvolena členskou schůzí dne 17.4.2011 ve složení : 

 Předsedkyně: Lucie Růžičková  

 Členové: Markéta Fillerová, Jan Růžička 

Své aktivity  prováděla průběžně, v souladu se schváleným plánem činnosti kontrolní komise. 

 

1.2. Kontrola práce výkonného výboru 

Zástupce kontrolní komise se zúčastnil schůzí některých schůzí výkonného výboru. Lze 

konstatovat, že schůze probíhaly věcně, v souladu se stanovami klubu. 

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 pokud možno včas. 

 

1.3. Kontrola činností klubu vyplývajících z usnesení členské schůze 

Usnesení členských schůzí byla splněna. 

 
1.4. Kontrola účetnictví a majetku klubu 

Hospodářka klubu Jana Konečná předložila kontrolní komisi ke kontrole následující dokumenty: 

 Výsledky hospodaření za rok 2012 s přílohami 

 Výkaz majetku k 31.12.2012 s přílohami 

 

Kontrolní komise neshledala při kontrole žádné nedostatky a pochybení v předložených 

dokumentech. 

    
 



 

1.5.  Kontrola prezentace klubu  

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

 Webové stránky klubu (www.maestroclub.cz) – stránky jsou pravidelně aktualizovány, 

jednotliví členové klubu přispívají svými články o zajímavých především klubových  

akcích. Kontrolní komise doporučuje, aby byl pověřen některý ze členů alespoň hrubou 

reorganizací stránek klubu. 

 Kolovratský zpravodaj – klub  pravidelně přispívá nejen do Kolovratského zpravodaje, tak 

do Kolovratského „měsíčníku“. Svými příspěvky se snaží informovat o proběhlých akcích a 

zároveň pozvat na veřejné akce klubu. 

 

 

1.6. Závěr 

Kontrolní komise výše uvedeného období neshledala 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 dosavadní práci, kterou pro klub během svého fuknčního 

období odvedli a přeje hodně úspěchů v osobním i „sportovním“ životě  

 

   

                 Lucie Růžičková, Markéta Fillerová, Jan Růžička 
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