
Zpráva revizní komise HS za rok 2008 na VH HS konanou dne 21.3.2009

V roce 2008 se poda ilo komisi doplnit o t etího lena. Komise tak pracovala ve složení
Z. Vévoda, M. Benda, J. Kalivoda. Ke svému jednání se scházela na sekretariátu svazu.

i kontrolách bylo zjišt no následující :
1) innost a hospoda ení svazu byly provád ny v souladu se zákony, stanovami a sm rnicemi.

2) Byly dopln ny chyb jící podklady k dohodám o provedení práce-vým na jistících prost edk
za rok 2008. P i následné kontrole bylo zjišt no, že ve vyplacených ástkách jsou u n kterých
lidí i odm ny za výkon funkce "p edseda OVK" za rok 2007, které byly vyplaceny bez jakýchkoli
podklad  ( dohody, vnit ní sm rnice). V roce 2008 byly p ipraveny k podpisu dohody
o provedení práce-výkon funkce p edseda OVK bez opory ve stanovách a sm rnicích.

RK navrhuje VH následující usnesení:
a) VV a CVK vypracují statut komise v etn  nápln  práce p edsedy OVK do (viz usnesení VH)
b) VV doplní vnit ní sm rnice o možnost výplaty odm n p edsed m OVK do (viz usnesení VH)
c) bez t chto dvou dokument  nebudou odm ny p edsed m OVK nadále propláceny.

3) Inventura materiálu za rok 2008 byla provedena.

4) Vyú tování je vedeno sekretariátem. Všechny ú etní doklady a podklady jsou uloženy na
sekretariátu. Byly zjišt ny tyto nedostatky:
a) U p ti dohod o provedení práce-vým na jistících prost edk  nebyly podklady pro stanovení
odm ny.

RK navrhuje VH následující usnesení:
Podklady budou dopln ny do (viz usnesení VH). Zodpovídá p edseda CVK. Bez dodání
podklad  pro stanovení výše odm ny nebudou tyto nadále propláceny.

b) Na ú tech a fakturách chybí podpisy p edsed  jednotlivých komisí ( schválení výdaj ).
c) P i nákupu skialpinistických bot je nedoplatek 266 K .

5) Vyú tování ú elových státních dotací bylo v po ádku.

6) Prob hlo jednání s pojiš ovnou Kooperativa o pojišt ní odpov dnosti  z innosti instruktor .

7) V minulých letech docházelo vinou Sazky, která neplnila výši dotací pro sportovní svazy ani
sliby, že vše doplatí v následujícím roce, ke schodkovému hospoda ení. Tento schodek se
kumuloval. Našt stí jsme jej mohli hradit z finan ní rezervy. Její pokles o p ibližn  2.000.000 K
neumož uje v dalších letech v této praxi pokra ovat. Je proto nutno v p íjmové stránce rozpo tu
po ítat se zna  sníženou dotací Sazky a v d sledku toho sestavit minimáln  pro rok 2009
úsporný rozpo et. Takový je také návrh rozpo tu na rok 2009.
RK doporu uje VH schválení takto navrženého rozpo tu.

kuji jménem komise výkonnému výboru, sekretariátu, instruktor m a funkcioná m za práci
odvedenou v roce 2008 ve prosp ch HS.

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

Z. Vévoda, p edseda Revizní komise


