Zpráva kontrolní komise o výsledku kontroly hospodaření s finančními
prostředky, a nakládání s majetkem ZO ČSV z.s. ODRY v roce 2016:
Kontrolní komise ve složení předseda př. Jaroslav ŠTEKBAUER, členové Jiří DREXLER a Martin
AMBROŽ, za přítomnosti pokladníka př. Josefa ŠVARCE, provedli dne 25.1.2017 kontrolu výpisů z
účtů ZO ČSV Odry, vedených u ČSOB a.s. era poštovní spořitelny, a u Fio banky. Dále kontrolu
jednotlivých položek příjmů a vydání na těchto účtech, podle písemných dokladů příjmů a vydání,
ukládaných průběžně po dobu celého kalendářního roku pokladníkem. Kontrolní komise rovněž
provedla kontrolu zápisů o těchto příjmech a vydáních na obou účtech v peněžním deníku.
Kontrolní komise neshledala rozdíly mezi položkami příjmů a vydání na obou účtech podle
měsíčních výpisů v roce 2016, a rovněž neshledala rozdíly mezi doklady o příjmech a vydáních na
účtech v průběhu roku, a zápisy v peněžním deníku. K 31.12.2016 byl zjištěn disponibilní zůstatek
654,47 Kč na účtu ČSOB a.s. era poštovní spořitelny. Na účtu u Fio banky byl k 31.12.2016 zjištěn
disponibilní zůstatek 59014,60 Kč. K účtu u Fio banky je vydaná platební karta, která je uložena v
pokladně ZO u pokladníka.
Byla kontrolována výše peněžní hotovosti v pokladně ZO k datu 31.12.2016, která byla 9824,- Kč.
Ke dni kontroly 25.1.2017 byla z pokladny dvě vydání v celkové částce 304,- Kč. Příjmy a vydání v
hotovosti, v peněžním deníku jsou vedeny přehledně, ke každému příjmu a vydání jsou průběžně
ukládány doklady o důvodech uskutečněných peněžních transakcí. Doklady jsou opatřeny otiskem
razítka, podepsány oprávněnými osobami, pořadově očíslovány a seřazeny pro snadnou kontrolu.
Dále byly kontrolovány podklady vyplácení dotace 1.D v roce 2016, podle rozhodnutí Ministerstva
zemědělství ČR, registrační číslo 5814/2016-17210 Sý ze dne 8.11.2016 podle § 14 odst. 3
zákona č. 218/2000 Sb.,. Sazba dotace na jedno zazimované včelstvo činila 151,- Kč. Bylo
zjištěno, že veškeré dotace byly řádně vyplaceny podle jmenných seznamů včelařům a potvrzeny
jejich podpisy, současně byly vybírány členské příspěvky a poplatky od jednotlivých včelařů na rok
2017. Členské příspěvky za všechny včelaře byly uhrazeny sumárně dnem 30.11.2016 v celkové
výši 34363,20 Kč na účet ČSV Praha.
Dále byla kontrolována evidence majetku ZO. Bylo zjištěno z písemných podkladů, dohod o
zápůjčkách, že ZO vlastní 2. motorové kompresory typ BLAF-1b, 10 ks vyvíječů aerosolu typ VAT1a, 2 vyvíječe aerosolu typ VAT-3/92, 11 ks ochranných polomasek typ FORCE 8 včetně filtrů pro
práci s aerosolovými vyvíječi. Dále vlastní 11 ks refraktometrů s příslušenstvím typ RHB-90ATC.
Všechny v předu uvedené přístroje jsou u včelařů uvedených ve jmenném seznamu. 1 česnový
fumigátor WAKOMT, 4 ks rámková plastová krmítka a 80 ks louček pro volnou stavbu jsou
zapůjčeny včelařskému kroužku mládeže. Multifunkční tiskárna EPSON k počítači, laminátor
PEACH, komoda na dokumentaci, včelařské právo, jsou u jednatele, kovová pokladnička je u
pokladníka. Tím byla kontrola hospodaření ZO ČSV v Odrách ukončena.
V Odrách dne 25.1.2017
Za kontrolní komisi:
Předseda kontrolní komise
př. Jaroslav ŠTEKBAUER : _________________
Členové kontrolní komise:
př. Jiří DREXLER : __________________
př. Martin AMBROŽ : ____________________
přítomný:
Pokladník ZO
př. Josef ŠVARC :________________________

