
Zpráva revizní komise HS za rok 2010 na VH HS konanou dne 26. 3. 2011

V roce 2010 pracovala revizní komise ve složení pp.: Z. Vévoda, J. Kalivoda, M. Benda.
Ke svému jednání se scházela na sekretariátu svazu. innost komise v minulém roce

žeme rozd lit do t í oblastí:

A) Kontrolní innost:
1) V innosti a hospoda ení svazu nebyly shledány rozpory se stanovami a vnit ními
sm rnicemi svazu.

2) Ú etnictví je vedeno sekretariátem. Všechny doklady jsou uloženy na sekretariátu. P i
namátkové kontrole nebyly zjišt ny žádné závady.

3) Inventura materiálu za rok 2010 byla provedena. V evidenci materiálu nejsou žádné
závady.

4) Ve vyú tování ú elových státních dotací pro rok 2010 nebyly shledány žádné závady.

5) Vyú tování hospoda ení svazu za rok 2010 odpovídá rozpo tu na tento rok. RK
doporu uje vyú tování schválit.

6) Návrh rozpo tu pro rok 2011 je vyrovnaný. Je vyšší asi o 650.000,- než v lo ském roce. Je
navržen s p ihlédnutím ke skute nosti, že dále nelze po ítat s financováním ze Sazky.
Rozpo et je reálný a vyvážený.U rozpo  pro jednotlivé komise p ihlíží  výsledk m roku
2010. RK doporu uje jeho schválení.

B) ešení podn :
V pr hu roku ešila RK dva podn ty od len  svazu. Záv ry byly zve ejn ny na stránkách

HS.

C) Revize svazové legislativy:
V minulém roce provedla RK spolu s tajemnicí svazu kontrolu stanov a všech vnit ních

edpis  svazu. Objevila se ada nedostatk , které vznikly hlavn  nesystematickým
dopl ováním jednotlivých norem, které se mnohdy svoji p sobností p ekrývají, p emž

které oblasti nejsou ešeny v bec. Také bylo zjišt no n kolik konflikt  v názvosloví a
pojmech, které bude nutno sjednotit. ešení nedostatk  bylo domluveno s výkonným
výborem ve t ech krocích. První z nich je dnešní návrh zm ny stanov, který by m l odstranit
nebezpe í zablokování innosti svazu. Druhým bude úprava, která zasáhne více paragraf  -
bude p edložena na p íští VH a jako poslední krok se upraví v pr hu roku 2012 vnit ní
sm rnice.

kuji jménem komise výkonnému výboru, sekretariátu, instruktor m a funkcioná m za práci
odvedenou v roce 2010 ve prosp ch HS.

kuji delegát m za pozornost, s níž vyslechli zprávu komise.

Zden k Vévoda, p edseda revizní komise


