
Zpráva kontrolní a revizní komise OO ČSV Písek za rok 202]

Zpráva komise má tři části:

l. Kontrola hospodaření s finančními prostředlcy
2. kontrola ěinnosti oo Čsr pisek
3. Závěr adoporučení

V naší olcresní organizaci jefinanění hospodaření vedeno pomocí jednoduchého
účetnicní /Zákon o účetnictví č. j. 563/199l,Só., § If, odst. I). Za jeho vedení je
zodpovědný Stanislav Zábranslry. Jednoduché účetnictví je vedeno průkazným
způsobem,

1.Kontrolní a revizní komisi byly předloženy doklady tykající se hospodaření
OO ČSV Písek. Jedná se o pokladní doklady, faktury, peněžní deník a také
výpisy z tičtů, Stav účtu a pokladní hotovosti souhlasí s údaji v peněžním deníku,
a to jak počáteční i konečné zůstatlry za rok 202l. Jednotlivé položlry v peněžním
deníku byly porovnány s příjmoými nebo vydajovými doklady a předloženými

fakturami. Jednotlivé položley souhlasí s údaji v deníku. Převážná část účetnictví
v roce 2021 se tyka nákupu a prodeje léčiv jednotliým základním organizacím
a dotacím ]D. Ostatní aktivity dílry omezení spolkové činnosti byly pozastaveny.

2.Kontrolní komise v roce 202 1 pracovala pouze formálně a to dílry
vyhlašovaným mimořádným opatřením v rámci nouzoých stavů z důvodu
zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s ýslqltem koronaviru. Komise
se v rámci své činnosti zaměřila pouze na kontrolufinančního hospodaření a
dodržování rozpočtotých pravidel pro rok 202 L Dále na hospodaření s ma-
jetkem organizace a jeho využívání, hospodaření s nakupovanými léčivy a jejich
přerozdělováním ZO, dodržování platných zákonů, vyhlášek a předpisů, tykající
se především činnosti zapsaných spolků, finančních a daňoých záležitostí, do-
t ační c h titulů p o dporuj ící ch v l as tní v č el ař ení

3. Při kontrole hospodaření s finančními prostředlql nebyly shledány žádné
nedostatlry. Veškery nákup a výdej léčiva je řádně evidován. V hospodaření s
léčivy kontrolní komise neshledala závady, Podle evidence bylo rozdělení léčiv
provedeno dle jednotlivých požadavků základních organizací okresu Písek.
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V rámci dotačního titulu Krajslaého úřadu JČ byty nakoupeny včelařské drátlry a
ochranné polomaslE určené pro jednotlivé členy našich základních organizací.
IÝásledně jim byly předány.

Revizní komise navrhuje, aby inventurní seznamy drobného investičního
majetku se staly po provedení kantrol součástí přítohy finanční zprávy
pokladníka, nebo zprávy revizní a kontrolní komise. Tím se zamezí dohledávání
těchto zápisů,

Písek 19.2.2022

Za komisi: l"",/"",

MVDr. Roman Zahrádka, předseda revizní komise


