
�.j. KK-08-0003   

ZPRÁVA O �INNOSTI KONTROLNÍ KOMISE za období 
1.11.2007 – 31.3.2008 

 

1.  Kontrolní komise ve složení: p�edsedkyn� Ing. Petra Bromová, �lenové Mgr. Lucie 
Musilová a Ing. Vratislav Filler, Ph.D. 

  V období 1.11.2007 – 30.3.2008 provád�la kontrolní �innost v souladu se schváleným 
plánem �innosti kontrolní komise (�.j. KK-07-0028). 

 

1.1  Kontrola práce výkonného výboru 
Zástupce kontrolní komise se zú�astnil sch�zí výkonného výboru konaných v termínech 
15.11., 6.12.2007, 14.1., 4.2.2008. Sch�ze probíhaly v�cn� a v souladu se stanovami klubu. 
 

1.2 Kontrola zápis� ze sch�zí výkonného výboru 
Kontrolní komise pravideln� kontrolovala zápisy ze sch�zí výkonného výboru. Zápisy jsou  
v souladu s pr�b�hem sch�ze a úkoly z nich vyplývající jsou pln�ny. 
 

1.3 Kontrola �inností klubu vyplývajících z usnesení �lenské sch�ze 
Usnesení �. 08/12/07-4: „�lenská sch�ze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a p�edat jej 

ov��ovatel�m k ov��ení v termínu do 15.12.2007.“  
 - usnesení spln�no 
  

Usnesení �. 08/12/07-5: „�lenská sch�ze ukládá ov��ovatel�m ov��it zápis a p�edat jej 
prezidentovi sportovního klubu v termínu do 20.12.2007.“  

 - usnesení spln�no 
 

1.4  Kontrola prezentace klubu  
Kontrolní komise provád�la  pr�b�žnou kontrolu webové prezentace klubu a jednotlivých 
prezentací v tiskovinách. (�.j. KK-08-0001). S výsledky byl pravideln� seznamován  správce 
webové prezentace. P�ípadné nedostatky byly neprodlen� odstran�ny. 

   
1.5 Kontrola plánu �innosti na rok 2007 
Kontrolní komise provedla kontrolu plánu �innosti na rok 2007. Aktivity klubu probíhaly 
v souladu s plánem �innosti. Kontrolní komise neshledala na prezentaci klubu v roce 2007 žádné 
závažné nedostatky.  
 

1.6  Sch�ze KK  
Kontrolní komise se sešla 30.3.2008. Zápis ze sch�ze je umíst�n na webových stránkách 
klubu (�.j. KK-08-0005). 

 

2. Kontrola podklad� na �lenskou sch�zi 
Kontrolní komisi byly v souladu se stanovami p�edloženy veškeré podklady p�ipravené 
k projednání na �lenské sch�zi. Kontrolní komise podklady doporu�uje k projednání 
na �lenské sch�zi. 
 

3. Kontrola ú�etnictví a majetku dle plánu �innosti kontrolní komise 
Kontrolní komise provedla dne 29.3.2008 kontrolu ú�etnictví klubu (�.j. KK-08-0002). 
Ú�etnictví je vedeno �ádn� a dle platných p�epis� v �R pro ú�etnictví ob�anských sdružení. 
V ú�etnictví nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky. 
Kontrolní komise provedla ke dni 31.12.2007, za ú�asti hospodá�e klubu, kontrolu majetku 
(inventariza�ní zápis �.j. KK-08-0006). Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. 
 

4. Záv�r 
Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky v �innosti klubu. Výkonný výbor hospoda�í 
se sv��enými prost�edky klubu ú�eln� a o chodu klubu vede záznamy vyhovujícím 
zp�sobem. Práce výkonného výboru vede k udržení a rozvoji klubu v jeho hlavních  
i vedlejších �innostech. 

 

         Petra Bromová 
        p�edsedkyn� kontrolní komise 


