
zpráva o činnosti kontrolní komise v základní organizaci

českého svazu včelařů. z.s. Trhové Svinv za rok 2021 122

členové kontrolní komise: př. lng. Marek ROJDL, předseda KK

př. Jiří pANcÍŘ, člen KK

př. Petr HOMOLKA, člen KK

dne: 30.04.2022

předmět provedenÝch kontrol:

1) Byly provedeny 2 kontroly dne: 14.10 .2O2I a 24.03.2022.

2) Kontrola plnění usnesení z minu!ých kontrol.

3) Kontrola finančních prostředků - stav běžného účtu a účetní stav pokladny:
- účetní stav běžného účtu k3I.L2.2o2]- čini!: 59 910,49 Kč, účetní stav pokladny byl k

3L.L2.2O2 v částce 22657,- Kč.
- výše finančních prostředků spolku k 3L.L2.2021 činila tedy celkem :78 567 ,49 Kč.

4) Kontro]a účetních a pokladních transakcí, fyzická kontrola pokladny:
- byla provedena kontrola jednotlirných účetních a pokladních transakcí v časovém

rozmezí od 20.0L.2O22 do 28.02.2022 - účetní položky č. L - č.2L.
- účetní dokladyjsou řádně vedeny a evidovány
- stav finančních prostředků spolku k28.02.2a22 činil: běžný účet 72967,04 Kč,

pokladna 14786,- Kč.

5) Kontrola vyp!ácení dotací.
- dotace byly vyplaceny kompletně přes organizaci, a to bud'finančním převodem na

účet, nebo v hotovosti osobně jednotlirným žadatelům.

6) Kontrola provádění léčení, distribuce léčiv mezi včelaře.

7| Kontrola provádění informační činnosti.

8) Kontrola webových stránek spolku.
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9) Kontrola členské základny:
- stav členské základny ke 14.10.2021 činil 112 členů dle centrální evidence (ClS). Z toho

je 92 členů, kteří platí členský příspěvek spolku (do hranice věku 80 let).

10) Kontrola provádění inventarizace majetku.

11) Ostatní kontrolní činnost:
- uýkonný výbor (W) organizace se schází pravidelně a dle konkrétní potřeby.
- zápisy ze schůzí W zajišťuje jednatel, jsou pořizovány a vedeny i v elektronické podobě

a jsou k dispozici k nah!édnutíu jednatele organizace.
- informovanost členů spo!ku je zajištěna prostřednictvím webových stránek, SMS zpráv

či oběžníků, je dostačující a informace jsou přehledné.

Doporučení:

Kontrolní komise doporučila v rámci provedené kontroly dne 24.03.2O22výkonnému výboru
provést kontrolu inventarizace majetku organizace v dohodnutém termínu do 31.05.2022.

Závér:

Kontrolní komise neshledala v rámci provedených kontro| žádnÝ závažný problém. Vedení
spolku a členové výkonného výboru vykonávají své funkce zodpovědně a kontrolní komise
nemá k činnosti žádné připomínky.

{

zpracoval: př. lng. MarekRojdl fi{ft4
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