
zpráva o činnosti kontrolní komise v základní organizaci

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

př. Jiří pANcÍŘ, člen KK

př. Petr HOMOLKA, člen KK

dne: 05.02.2023

před mět provedenÝch kontrol :

1) Byly provedeny 2 kontroly dne: 24.03 .2022 a L7.0L.2O23.

2| Kontrola plnění usnesení z minulých kontrol.
- SPLNĚNO: lnventarizace majetku byla provedena, Majetek složen v KD Rejta.

3) Kontrola finančních prostředků - stav běžného účtu a účetnístav pokladny:

- účetní stav běžného účtu k3L.L2.2o22 činil: 2o4 L39,- Kč, aktuální účetní stav běžného

účtu k L3.0t.2O23 byl v částce 111 964,- Kč.

- účetní stav pokladny k31.12.2022 čini!:6285,- Kč, aktuální účetní stav pokladny k

L7.0L.2O23 byl v částce t 44L,- Kč.
- výše finančních prostředků spolku kL7.0I.2023 činila tedy celkem: 113 405,- KČ KČ.

4| Kontrola účetních a pokladních transakcí, íyzická kontrola pokladny:

- byla provedena kontrola jednotlirných účetních a pokladních transakcí za rok 2022.
- účetní dokladyjsou řádně vedeny a evidovány

5) Kontrola vyplácenídotací.
- dotace byly vyplaceny kompletně přes organizaci, a to bud'finančním převodem

účet, nebo v hotovosti osobně jednotliv,ým žadatelům.

6) Kontrola provádění Iéčení, distribuce léčiv mezi včelaře.

7) Kontrola provádění informační činnosti.

8) Kontrola weborných stránek spolku.
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9) Kontrola členské základny: ř a an_t_
stav členské základny U...Í.:.?....(.?.?i,n,l1]1....čtenů dle centrálníevidence (ClS).

10) ostatní kontrolní čin nost:

rnýkonný výbor (W) organizace se schází pravidelně a dle konkrétní potřeby.

zápisy ze schůzí VV zajišťuje jednatel, jsou pořizovány a vedeny i v elektronické podobě

a jsou k dispozici k nahlédnutí u jednatele organizace.

informovanost členů spolku je zajištěna prostřednictvím webových stránek, SMS zPráv

či oběžníků, je dostačující a informace jsou přehledné.

Doporučení:
- žádné.

Závér:.

Kontrolní komise neshledala v rámci provedených kontrol žádný závažný problém. Vedeni

spolku a členové rnýkonného rnýboru vykonávají své funkce zodpovědně a kontrolní komise

nemá k činnosti žádné připomínky.

Zpracoval: př. lng. Marek Rojdl

-2-


