
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA  

O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ od 16.3.2007-26.4.2009   

 
1. Kontrolní komise byla zvolena členskou schůzí dne 15.4.2007 ve složení : 

předseda  Ing. Petra Bromová 
členové  Mgr. Lucie Musilová a Ing. Vratislav Filler, Ph.D. 

  
1.1 V období 25.7.2007 – 14.3.2009 prováděla kontrolní činnost v souladu se schválenými 

plány činnosti kontrolní komise (č.j. KK-07-0021, č.j. KK-08-0007 a č.j. KK-08-0010). 
Dílčí výsledky kontrolní činnosti jsou uvedeny v kontrolních zprávách schválených 
členskými schůzemi konaných ve dnech, 8.12.2007, 20.4.2008, 7.12.2008 

 
2.  Kontrola práce VV 
 

Zástupce KK se zúčastnil schůzí VV konaných v termínech 14.5., 4.6., 8.7., 6.8., 3.9., 
8.10., 15.11., 6.12.2007; 14.1., 4.2., 28.4., 11.8., 25.8., 2008; 9.3.2009 
Schůze probíhaly věcně a v souladu se stanovami klubu. 
 

2.1 Kontrola zápisů ze schůzí VV  
Kontrolní komise pravidelně kontrolovala zápisy ze schůzí VV. Zápisy jsou v souladu s 
průběhem schůze a úkoly z nich vyplývající jsou plněny. 

 

3. Kontrola činností klubu vyplývajících z usnesení členských schůzí  
 

 Při kontrolách plnění usnesení členských schůzí konaných ve dnech 8.12.2007, 
20.4.2008, 7.12.2008 nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 
 Kontrola plnění usnesení členské schůze konané dne 7.12.2008: 

 
Usnesení č. 07/12/08-3: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 

ověřovatelům k ověření v termínu do 14.12.2008.“ - usnesení splněno 
  

Usnesení č. 07/12/08-4: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej 

prezidentovi sportovního klubu v termínu do 22.12.2008.“ - usnesení splněno 
 

4.  Kontrola účetnictví a majetku klubu 
 

Během volebního období kontrolní komise byly provedeny kontroly účetnictví za rok 
2007 a 2008, kontrolu majetku za rok 2007 a 2008.  
Kontroly účetnictví a kontroly majetku proběhly bez závad a nebyly při nich shledány 
žádné nedostatky. 

 

5.  Závěr   
 
 Kontrolní komise během svého volebního období neshledala žádné závady v chodu a 

řízení 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. 

 Kontrolní komise děkuje všem členům výkonného výboru za příkladnou spolupráci při 
plnění kontrolních činností komise. 

 
 

    předsedkyně kontrolní komise 
        Petra Bromová 


