
Zápis z kontrolv OKRK při OO čSV Svitaw (iaro 2022l

zúčastnili se:

za OO ČSV: př. Krejčí Radek - pokladník

za OKRK: př. Padělek Martin - předseda, př. Slanina Václav -člen,
př. Sršeň Lubomír - člen

Omluveni: př. Fliedr Josef - člen

Dokumenty k dispozici:
Kniha odeslané pošty, Pokladnídeník, Faktury přijaté a vystavené, Výpisy zúčtu, Doklady.

Revize, její průběh a hodnocení:
1-) Kontrola hospodařeníokresní organizace ČSV Svitavy.

Komise se sešla v neúplném složení. Za OO Svitavy byl přítomen pokladník př. Krejčí,
Dle domluvy měl veškeré potřebné dokumenty vzorně připravené ke kontrole. Pokladní
deník za rok 2021 obsahuje 19 položek. Veškeré položky v pokladním deníku souhlasís
předloŽenými fakturami a příjmovými a výdejovými pokladními doklady, Vše je řádně vedeno
a označeno. Komise tak neshledala žádné nedostatky.
Následně byla provedena kontrola pokladníhotovosti. Taktéž bez nedostatků.
Pokladní hotovost činila 639 ,-Kč.

Dále byly kontrolovány knihy závazků a pohledávek. Byly zjištěny dvě dosud
nezaplacené faktury: č.2O2LL6 - ZO Bystré a č,202723 - Zo Moravská Třebová.
Př. Krejčíjiž tyto dvě základní organizace urgoval, Doufejme, že budou bezodkladně
zaplaceny.

Na běžném účtu bylo kL.L.2o21L57 243,00 Kč a k 3t.72.2o2t 156 161,30 Kč.
OO ČSV Svitavy vytvořila a stále disponuje poměrně vysokou finanční rezervu na běžném
účtu. Tuto rezervu by bylo vhodné zachovat pro případ nenadálých situací.
Hodnota majetku a finanČních prostředkúk3L.t2.2021 činila: 194 911,30 Kč.

2)Žádná nápravná opatřeníz minulé revize nebyla stanovena.

3) Plán práce OO ČSV, který byl schválen na loňském zasedání OO ČsV Svitavy je plněn dle
plánu práce. Podzimní plenární zasedání bylo uspořádáno dne 2.9.2021,, Jarní plenární
zasedán í proběh ne 24.3.2022.
Jednánípředsednictva OO Svitavy jsou svolávána dle potřeby několikrát do roka. členové
jsou vČas informováni o termínu konání a program je vždy řádně připraven. Předseda OKRK
př. Padělek se těchto jednáníúčastní.
Za uplynulé období nebylo třeba pořádat žádná mimořádná jednáníiniciovaná základními
organizacemi.

4)Zápisy z jednánípředsednictva i plenárních zasedánízpracovává a vyhotovuje jednatel oo
čsv svitavy lng. Milan Gloc. zápisy jsou odesílány v plném rozsahu a odpovídají



projednávaným skutečnostem. Jsou odesílány elektronicky na maily jednotlivých základních
organizací a ostatním členům výboru.

5) Knihydošlé a odeslané pošty jsou řádněvedeny. V knize odeslané pošty jezarok2O2t
evidováno 6 položek. Celkové náklady na poštovné v daném roce činily 277,0O,- Kč. Veškerá
další komunikace probíhá telefonicky nebo mailem, což ve velké míře snižuje náklady na
poštovné.

Elektronická komunikace se nezapisuje do knihy přijaté a odeslané pošty. Záznamy se
dajídohledat na mailu okresní organizace, Knihu přijaté pošty vede př, Milan Gloc. Knihu
odeslané pošty vede př. Radek Krejčí.

6) Účast zvolených funkcionářů do oo Čsv i nv je na konkrétních jednáních zjistitelná z

každého příslušného zápisu, který je vyhotoven jednatelem popř. sekretariátem ČSV,

7)V průběhu roku 2021- nebyla předsedovi anijinému členovi zaslána žádná připomínka
nebo námět k provedení kontroly.

8) Plán práce OKRK na rok 2022:
1) předseda případně jiný pověřený člen OKRK se bude účastnit všech jednání

předsednictva a plenárních zasedání,
2) bude provedena kontrola u kterékoli ZO nebo OO, bude-li nařízena nebo

bude-li o ni požádáno,
3) po ukončeníroku 2022 provede OKRK kontrolu činnosti OO ČSV Svitavy a s

výsledky seznámívšechny ZO ČSV na nejbližším plenárním zasedání.

Závér:

Zpráva byla sepsána dle výsledků provedené kontroly, námětů a poznatků získaných

za kontrolované období. Zprávu sepsal př. Martin Padělek - předseda OKRK Svitavy.

Zpráva bude předložena k posouzení, diskusi, doplněnía schválenína plenárním

zasedání OO ČSV Svitavy.

Účastnící kontroIy za OKRK Svitavy:

M. Padělek - předseda

V. Slanina - člen

L. Sršeň - člen

J. Fliedr - člen

Za OO Svitavy:

R. Krejčí- pokladník


