Zápis ze zasedání Kontrolní komise č. 06
„Občanského sdružení BRÁNIČÁNEK“, Moravské Bránice č.p. 74, 664 64 Dolní Kounice
konaného dne 6.3.2015, v prostorách RD Havlů
Seznam zúčastněných osob na zasedání Kontrolní komise (dále jen KK):
1. Petra Kotolanová – hospodář o.s.
2. Libor Krutiš – člen KK
3. Eva Havlová – předseda KK
Omluveni: Lenka Kupská
Hosté na zasedání: Zahájení zasedání v: 17,30 hod.
PROGRAM:
1. Kontrola vedení účetnictví za rok 2014
2. Náměty, připomínky členů KK
3. Návrhy ČS ke schválení
Ad1)
Kontrola účetnictví o. s. – předmětem kontroly bylo účetnictví o.s., kontrola daňového
přiznání k DzP za rok 2014, a dále kontrola pokladní knihy sdružení.
Závěrem KK bylo zjištění, že účetnictví o. s. je vedeno řádně dle zákona č. 563/1991Sb.,
v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. a ostatními platnými právními předpisy. Nebyly
zjištěny žádné chyby, ani nedostatky.
Pokladní kniha je vedena řádně dle platných právních předpisů, nebyly shledány žádné
nedostatky. Nedošlo k provedení fyzické inventury pokladny, neboť zůstatek pokladní
hotovosti byl z důvodu bezpečnosti na konci roku 2014 vložen na účet o.s.
Zůstatek prostředků na bankovním účtu činní k 31.12.2014 43.470,56 Kč.
V roce 2014 se konalo 7 akcí a výtěžek z nich činil 26.192,00 Kč, v tom zahrnuta i dotace
z obecního rozpočtu 1.500 Kč na akci revize hřiště, sponzorský dar na dětské hřiště nebyl
v roce 2014 obdržen žádný.

Ad2)
Náměty, připomínky členů KK
Připomenuto doporučení pro každou plánovanou akci zvolit min. 2 členy o. s., jejichž úkolem
bude po ukončení akce pořádané o. s. přepočítat případné symbolické dary věnované o. s.,
vyplnění výčetky k převzaté hotovosti, stvrzení správnosti uvedených údajů a předání této
finanční hotovosti pokladníkovi o. s.
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Ad3) Návrhy ČS ke schválení
KK navrhuje ČS schválit HV za rok 2014 - zisk ve výši 1.967,00 Kč a jeho použití na pokrytí
ztrát v příštím období.
Další termín pro zasedání kontrolní komise bude upřesněn dle časových možností, popř.
požadavků, či potřeb správní rady o. s.
Toto zasedání skončilo v 19.20 hod.
Zápis vyhotovila: Eva Havlová
Zápis přečetli a souhlasí:

…………………………
Libor Krutiš

……………………………
Petra Kotolanová

Předloženo správní radě o. s. na vědomí dne: ……………. na členské schůzi o. s.
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