Zpráva Kontrolní a revizní komise TJ FS Napajedla za rok 2016 pro valnou
hromadu konanou dne 23.března 2017.
Vážení delegáti, vážení hosté,
dovolte, abych Vás seznámil s činností Kontrolní a revizní komise za rok 2016.
Kontrolní komise se scházela dle potřeby a zabývala se zejména :
1) kontrolou plnění usnesení VH ze dne 23.3.2016
2) kontrolou hospodaření TJ a jednotlivých oddílů
3) kontrolou nakládání s dotacemi a jinými účelovými prostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů jak TJ, tak i jednotlivým oddílům
KRK v průběhu roku 2016 kontrolovala plnění usnesení minulé Valné hromady a konstatuje,
že byla splněna. S ohledem na přetrvávající patový stav sportovišť v zámeckém parku a
komplikovanost celé situace nebylo v části usnesení „pokračovat v jednáních s městem
Napajedla směřujících k zahájení výstavby nových sportovišť“ dosaženo pokroku. Proto KRK
doporučuje vznik sportovní komise, do které by spolu se zástupci města byli pod záštitou TJ
jmenováni zástupci všech složek sportovních oddílů, a to i mimo TJ. Cílem této komise by
bylo navrhnout Plán dlouhodobé koncepce rozvoje sportovních aktivit ve městě, který by co
nejvíce odpovídal potřebám napajedelských občanů a jednotlivých sportovních oddílů.
Dále komise dohlížela na financování všech aktivit tělovýchovné jednoty, především na
nakládání s finančními prostředky z darů, dotací a příspěvků tak, aby bylo vždy postupováno
podle zákonných předpisů a aby finanční prostředky byly čerpány ve správné výši a podle
účelu poskytnutých prostředků. Vyúčtování veškerých dotací a příspěvků za rok 2016 bylo
provedeno správně a v řádných termínech.
K 31.12.2016 byl finanční zůstatek všech oddílů kladný a celá TJ vykázala za loňský rok své
příjmy o 162tis. vyšší než výdaje.
Účetnictví Tělovýchovné jednoty bylo v roce 2016 vedeno průkazným způsobem, v souladu s
platnými předpisy. Stav majetku, závazků a finančních účtů v účetnictví věrně zobrazuje
skutečnost. Interní audit Finančního odboru Městského úřadu Napajedla zaměřeného na
čerpání výdajů poskytnuté dotace naší Tělovýchovné jednotě shledal pouze drobné
nedostatky, které byly ve stanovené lhůtě odstraněny.
V průběhu ledna 2016 proběhla kontrola ze strany Správy sociálního zabezpečení
s konečným vyjádřením – bez výhrad.
K 31. 12. 2016 byly v evidenci závazků pouze položky se splatností v lednu 2017.
Kontrolní a revizní komise konstatuje, že výkonný výbor v průběhu hodnoceného období
dbal na zodpovědné a hospodárné využití zajištěných finančních prostředků. Rozdělení
dotací na činnost oddílů, které naše jednota obdržela od hlavních sponzorů, bylo v průběhu
roku 2016 prováděno v souladu s usnesením VH případně s dohodami mezi zástupci
jednotlivých oddílů a výkonným výborem. KRK konstatuje, že neshledala zásadní
nedostatky v činnosti výkonného výboru.
Kontrolní komise doporučuje, aby zpráva o činnosti a hospodaření TJ za období 2016 byla
schválena.

