Zpráva kontrolní komise o výsledku kontroly hospodaření s finančními
prostředky, evidence a nakládání s majetkem ČSV z.s., ZO ODRY za
období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Kontrolní komise ve složení předseda Jiří DREXLER, členové kontrolní komise, Martin
AMBROŽ a Ilona ZÁLEŚÁKOVÁ, za přítomnosti pokladníka př. Josefa ŠVARCE, provedli
dne 30.1.2019 kontrolu výpisů z účtu ČSV ZO Odry, č. 2401068283/2010, vedeného u Fio
banky. Dále kontrolu jednotlivých položek příjmů a vydání na tomto účtu, včetně písemných
dokladů o příjmech a vydáních, zakládaných průběžně po celou dobu kalendářního roku
2018 pokladníkem. Kontrolní komise provedla kontrolu zápisů o příjmech a vydáních na účtu
v peněžním deníku. Kontrolní komise nezjistila rozdíly mezi položkami příjmů a vydání na
účtu při porovnávání s měsíčními výpisy v roce 2018. K 31.12.2018 byl zjištěn konečný
zůstatek 69 287,38 Kč na kontrolovaném účtu č. 2401068283/1010. K účtu u Fio banky je
vydana platební karta, která je uložena v pokladně ZO, u pokladníka.
Dále byly zkontrolovány doklady o příjmech a vydáních v hotovosti, včetně zápisů v
peněžním deníku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018. Příjmy a vydání v hotovosti jsou v
peněžním deníku vedeny přehledně, ke každému příjmu a vydání v hotovosti, byly průběžně
ukládány doklady o uskutečněných příjmech a vydáních, včetně příloh, které tyto pokladní
operace opravňovaly. Příjmové a výdajové doklady jsou opatřeny otiskem razítka ČSV z.s.
ZO Odry, a podepsány oprávněnými osobami. Podle peněžního deníku byl k 31.12.2018
zůstatek hotovosti v příruční pokladně 13 779,- Kč. Byla fyzicky zkontrolována peněžní
hotovost v příruční pokladně ČSV z.s. ZO Odry. Ke dni kontroly 30.1.2019 byly do pokladny
přijaty 2 příjmy v hotovosti, v celkové částce 15 040,- Kč. Bylo provedeno 7 vydání v
hotovosti, v celkové částce 7 854,- Kč. Ke dni kontroly 30.1.2019 byl zjištěn pokladní
zůstatek 20 965,- Kč.
Dále byly zkontrolovány podklady pro vyplacení dotací 1.D. v roce 2018. Podle rozhodnutí
Ministerstva zemědělství ČR, registrační číslo 5607/2018-17210sý, ze dne 15.10.2018,
podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., byla stanovena dotace na jedno zazimované
včelstvo 149,- Kč. Bylo zjištěno, že všechny dotace byly řádně vyplaceny podle jmenných
seznamů včelařů, a potvrzeny jejich podpisy. Současně byly vybírány členské příspěvky na
rok 2019 pro ČSV z.s. Praha, včetně poplatků na činnost ČSV z.s. ZO Odry, poplatků na
léčení včelstev od členů ČSV z.s. ZO Odry, a registrační poplatky od členů ČSV z.s. z jiných
ZO, kteří mají včelstva na stanovištích v katastru ČSV z.s. ZO Odry. Členské příspěvky na
rok 2019, za všechny včelaře ČSV z.s. ZO Odry, byly uhrazeny sumárně dne 29.12.2018,
v celkové výši 27 480,- Kč, na účet ČSV z.s. Praha, č. 7430011/0100.
Dále byla zkontrolována evidence majetku ČSV z.s. ZO Odry. Bylo zjištěno z písemných
seznamů a dohod o zapůjčkách, že ČSV z.s. ZO Odry vlastní k 31.12.2018, 2. motorové
kompresory typ BLAF-1b, 11 ks vyvíječů aerosolu typ VAT-1a, 21 ks ochranných
polomasek typ FORCE 8, 1 ks polomasky Moldex 7000, Všechny polomasky jsou vybaveny
filtry vzduchu pro práci s aerosolem, vnikajícím při léčení včelstev. Ve vlastnictví bylo dále
13 ks refraktometrů s příslušenstvím, typ RHB-90ATC, 1 ks vyřezávané včelařské právo, 4
ks razítek ČSV z.s. ZO Odry, tiskárna Epson Stylus N8BZ104980, 1 ks laminátor PEACH
PL745 A 3, 30 ks poštovních známek v hodnotě „A“, 1 ks kovové pokladničky. Všechny v
předu uvedené předměty byly u uživatelů, uvedených ve jmenných seznamech. Pozorovací
úl, 1 ks česnový fumigátor WAKOMT, 4 ks rámková plastová krmítka a 80 ks louček pro
volnou stavbu jsou v užívaní včelařského kroužku mládeže.
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Dále bylo zjištěno, že písemnou darovací smlouvou ze dne 10.1.2019,, byl poskytnut dar v
roce 2018 vzniklé ČSV z.s. ZO Jakubčovice nad Odrou, za účelem naplňování poslání a
účelu stanoveného ve stanovách ČSV, z.s.. Byly to 3 ks aerosolových vyvíječů VAT-1a, 5
ks polomasek typ FORCE 8, 1 ks polomasky Moldex 7000, 4 ks včelařských refraktometrů
s příslušenstvím typ RHB-90ATC, 30 ks poštovních známek v hodnotě „A“, tiskárna Epson
Stylus N8BZ104980. Tím byla kontrola hospodaření ČSV z.s. ZO Odry ukončena.
V Odrách dne 30.1.2019
Za kontrolní komisi:
Předseda kontrolní komise:
Jiří DREXLER:________________
Členové kontrolní komise:
Martin AMBROŽ:________________
Ilona ZÁLEŠÁKOVÁ:_________________
přítomný:
Pokladník ČSV z.s. ZO Odry
Josef ŠVARC:_____________
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