
Zpráva Kontrolní komise Rožnovského tenisového klubu. Z.s. Za rok 2015

Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, Příčná 583,PSČ:75 6 6L,lČ:22734oo7

Kontrolu hospodařen í provedl člen Kontrolní komise:

Martin Cerhák, 756 6L Rožnov pod Radhoštěm, Slezská 141_1_

_peněžní deník, přehled přijatých a vydaných faktur za rok 20].5 -vedený přehledně

_pokladní kniha_příjmové a výdajové doklady jsou řádně evidovány

Pokladní hotovost ke dni L,L.2O1,5: 36 153,_ Kč

Pokladní hotovost ke dni 3L.L2.2O15: 46 369,- Kč

Konečný zůstatek pokladny byl ověřen provedenou fyzickou inventarizací a shodoval se

s vykázaným zůstatkem v pokladní knize.

Běžný účet č.ú: 23OO35L573/2OIO-vedený u FlO banka

Počáteční zůstatek ke dni t.L,2o15: 168 734,- Kč

Konečný zůstatek ke dni 31*LZ.ZOÉI. 43 885,66 Kč

Jednotlivé účetní doklady jsou evidovány přehledně, jsou prŮkazné a obsahují PoŽadované

náležitosti.

provedenou kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví spolku je vedeno správně, průkazně,

srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost ÚČetních záznamŮ.

2. Rozbor hospodaření spolku v roce 2015

Celkové přúmy spolku V roce 2015 činily t 2o3 352,_ Kč z toho

účelové dotace, granty, dary 290 000,- Kč

členské příspěvky 538 327,- Kč

tenisové turnaje 99 600,- Kč

nájem sportovišť 1 925,- Kč

přúmy z reklamy 50 000,- Kč

ostatní(kempy, soustředění, pomůcky) 223 500,- Kč



Celkové výdaje v roce 2015 činily

přehled výdajů:

-hlavní činnost ]. 331 O24,- Kč

1 331 024,- Rč

-vedlejší činnost 0,-kč

výdaje spolku jsou uskutečňovány v souladu s platnými stanovami čl. vlll a rozpočtu spolku,

Dne 18. 8. 2015 byly do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v ostravě zapsány

změny ve statutárním a kontrolním orgánu spolku a byly do rejstříku vloženy nové stanovy

spolku. Tím byly naplněny změny vyplývajícíz nového občanského zákoníku,

Výkonný výbor se pravidelně schází na schůzích VV. Výstupy z těchto zasedání v Podobě

Usneseníjsou následně k dispozicivšem členům klubu na jeho internetových stránkách.

Členové VV spolku všem poskytovatelům

poděkovalo písemnou formou s konkrétní

prostředků.

účelových dotací, dárcům, sponzorům vždy

informací účelovosti vynaložení finančních

Závér:

Kontrolníkomise spolku neshledala žádné nesrovnalosti v hospodaření sPolku za kontrolované

období, tj, rozpočtový rok 201_5. Kontrolní komise spolku konstatuje uspokojivou práci

Výkonného výboru a plnění usnesení členské schůze,

V Rožnově p, R. dne 5.4,2016 Cerhák, Jolana Fukalová, lvona Křenková


