
č.j. KK-06-0003      

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE 

za období 3.11.2005 - 20.3.2006 
 
 
 
 
1.  Kontrolní komise ve složení: předseda Kamil Konečný, členové Mgr. Lucie Musilová 

a Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. 
  V období 3.11.2005 – 20.3.2006 prováděla kontrolní činnost v souladu se schváleným 

plánem činnosti kontrolní komise (č.j. KK-05-0004). 
 

1.1  Kontrola práce výkonného výboru 
 

Zástupce kontrolní komise se zúčastnil schůzí výkonného výboru konaných v termínech 
17.11., 20.11., 10.12., 30.12. 2005, a 30.1., 20.2., 11.3.2006. Schůze probíhaly věcně a 
v souladu se stanovami klubu. 
 

1.2 Kontrola zápisů ze schůzí výkonného výboru 
 

Kontrolní komise pravidelně kontrolovala zápisy ze schůzí výkonného výboru. Zápisy 
jsou v souladu s průběhem schůze a úkoly z nich vyplývající jsou plněny. 
 

1.3 Kontrola činností klubu vyplývajících z usnesení členské schůze 
 

Usnesení č. 03/12/05-4: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat 
jej ověřovatelům k ověření v termínu do 10.12.2005.“ 
- usnesení splněno 

 
Usnesení č. 03/12/05-5: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat 

jej prezidentovi sportovního klubu v termínu 
do 15.12.2005.“  
- usnesení splněno 

 
Usnesení č. 03/12/05-6: „Členská schůze ukládá 
prezidentovi sportovního klubu zveřejnit zápis způsobem 
uvedených ve stanovách klubu v termínu do 18.12.2005.“  
- usnesení splněno 
 
Usnesení č. 03/12/05-13: „Členská schůze ukládá 
prezidentovi sportovního klubu zveřejnit Směrnici 
sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“, 
upravující pravidla pro hrazení finančních závazků členů 
sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty způsobem 
uvedeným ve stanovách klubu v termínu do 15. prosince 
2005.“  
- usnesení splněno 
 



Usnesení č. 03/12/05-20:  „Členská schůze ukládá výkonnému výboru, aby v případě, 
že nedojde k písemnému příslibu naplnění příjmových 
položek B.1. a B.2. (dotace od ČSTV, PTU, ČSRS) 
v termínu do 31.3.2006 předložil na příští členské schůzi 
úpravu rozpočtu.“ 
- podmínky určené členskou schůzí nenastaly 
viz. dopis č.j.:3/06/Ja ze dne 13.1.2006 - Prohlášení dlužníka 
a sdělení o úhradě.  

 
1.4  Kontrola prezentace klubu  
 

Kontrolní komise prováděla  průběžnou kontrolu webové prezentace klubu a jednotlivých 
prezentací v tiskovinách. Kontrolní komise provedla kontrolu prezentace (č.j. KK-06-
0001). Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. 

   
1.5  Schůze KK  
 

Kontrolní komise se sešla na jedné schůzi v termínu 21.3.2006. Zápis ze schůze je 
umístěn na webových stránkách klubu (č.j. KK-06-0005). 

 
2. 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. 
 

3. Kontrola účetnictví a majetku dle plánu činnosti kontrolní komise 
 

Kontrolní komise provedla dne 11.3.2006 kontrolu účetnictví klubu (č.j. KK-06-0002). 
Účetnictví je vedeno řádně a dle platných přepisů v ČR pro účetnictví občanských 
sdružení. V účetnictví nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 
Kontrolní komise provedla ke dni 31.12.2005, za účasti hospodáře klubu, kontrolu 
majetku (inventarizační zápis č.j. KK-05-0012). Kontrolou nebyly shledány žádné 
nedostatky. 

 
4. Závěr 
 

Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky v činnosti klubu. Výkonný výbor 
hospodaří se svěřenými prostředky klubu účelně a o chodu klubu vede záznamy 
vyhovujícím způsobem. Práce výkonného výboru vede k udržení a rozvoji klubu v jeho 
hlavních i vedlejších činnostech. 

 
 

    Kamil Konečný 
    předseda kontrolní komise 


