Zpráva RK ŠSLK pro Konferenci ŠSLK
30. 9. 2017
Rozsah činnosti dle Stanov ŠSČR
RK KŠS zejména:
1.kontroluje hospodaření a činnost KŠS a plnění usnesení Konference KŠS
2.upozorňuje VV KŠS na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich odstranění;
3.vyjadřuje se k čerpání rozpočtu a hospodaření KŠS a předkládá Konferenci KŠS zprávu o své
činnosti.

Kontrola hospodaření a činnosti ŠSLK
Založením pobočného spolku v r. 2016 se zjednodušila účetní a hospodářská agenda, kdy
ŠSLK spravuje vlastní účet a lze jednoduše kontrolovat všechny pohyby. Pokladnu spravuje hospodář
ŠSLK J. Malec. F. Zikuda zajistil účetní, konferenci předložena účetní závěrka, kterou předseda po
schválení nechá uložit v rejstříku. Podle informace účetní není v případě, kdy ŠSLK nevyvíjí
hospodářskou činnost, podávat daňové přiznání. Hospodaření ŠSLK je v zásadě pořádku. Určitým
nedostatkem je, že stále nejsou uhrazeny všechny závazky z r. 2016 (včetně např. KTCM), přičemž v
účetnictví se ale tyto závazky neobjevují. Rovněž nenaplněn je rozpočtovaný příjem dotace z
Libreckého kraje, kde VV v září tento příjem vypustil, přičemž ale není ze zápisů VV ŠSLK patrné, že by
podal jakoukoliv žádost. ŠSLK naproti tomu splnil podmínky pro získání dvou dotací od ŠSČR ve výši
přes 70 tis. Kč.
Činnost ŠSLK lze považovat za uspokojivou. VV ŠSLK se dohodl na konání méně schůzí, než
předpokládají Stanovy ŠSČR a využívá hojně komunikaci na dálku. Jelikož jsou rozhodnutí řádně
zveřejňována na webu, není to na překážku, šetří se čas i peníze. V roce 2017 se konala jediná řádná
schůze, 12. 3. 2017. Ani den před konferencí ŠSLK ovšem není na webu řada zpráv a dokumentů pro
dnešní konferenci, není ani jasné, zda zveřejněné materiály projednal a schválil VV ŠSLK.
Pochválit je potřeba činnost komisí. KM ŠSLK přišla s novou koncepcí a uspořádala všechny
KP. Velmi úspěšné bylo lednové školení trenérů. Rovněž STK uspořádala všechny tradiční KP. KR
uspořádala po letech úspěšné školení R3 a chystá za týden ještě jedno. V KP mají být od letošní
sezóny delegováni jen kvalifikovaní rozhodčí, příští rok platí i pro KS. Teprve praxe ukáže, jaký dopad
bude tato změna mít.
Zlepšení by si naopak zasloužila oblast KTCM a Šachy do škol. Obě agendy nebyly ve VV ani
jednou projednávány s výjimkou ustavení manažerů. Není tedy ani zřejmé, zda VV ŠSLK projednal a
schválil letošní přihlášku ŠSLK o dotaci od ŠSČR. Oběma projektům se nevěnuje ani zpráva KM ŠSLK.
KTCM zanechává především negativní účetní stopu (ještě v září neproplacené náklady minulého
roku), z webu se dozvíme pouze seznam zapojených talentů a přečteme seznam akcí, z nichž u jediné
je odkaz na propozice, ovšem nefunkční. V projektu ŠdŠ je dle webu projektu zapojeno 6 škol s 90
dětmi, v zásadě neměnný stav. Pozitivní je, že tradičně s výjimkou Jablonecka proběhla všechna
okresní kola přeboru škol i kolo krajské.

Upozornění na zjištěné nedostatky a návrhy na jejich odstranění
S výjimkou upozornění na dodržování Stanov ve věci pozvánek na jednání a podobných drobností
neupozornila RK VV ŠSLK na žádné nedostatky, protože sama není během roku právě iniciativní a
důkladné hodnocení přináší až tato zpráva. Z těchto důvodů žádáme konferenci o přijetí těchto
usnesení ke zlepšení práce VV ŠSLK:
Konference ŠSLK ukládá VV ŠSLK zlepšit plánování, účtování a celkovou práci KTCM.
Konference ŠSLK ukládá VV ŠSLK usilovat o vhodné granty a dotace.

Plnění usnesení Konference ŠSLK
Konference ŠSLK konaná 2. 10. 2016 přijala usnesení:
Konference VV ŠSLK pověřuje RK revizi let 2015 a 2016.
Revizi provedli členové RK O. Pražák (2015) a V. Novotný (2016) z podkladů obdržených od
hospodáře J. Malce. Zjištění probere a vyjasní RK s hospodářem ŠSLK.
Konference nepřijala žádné další usnesení, jehož plnění by bylo třeba zkontrolovat.

Kontrola hospodaření a čerpání rozpočtu 2016-2017
RK neobjevila žádné nesrovnalosti v čerpání rozpočtu s výjimkou již zmiňovaných, doporučuje
Konferenci schválit účetní závěrku za rok 2016 a dosavadní čerpání v roce 2017.

Různé
RK ŠSLK připravila v souvislosti s dotací ŠSČR v r. 2016 kontrolní zprávu, ve které konstatuje splnění
všech podmínek pro získání dotace.
Předseda RK reagoval na všechny došlé podněty od členů ŠSLK.

Závěr
RK ŠSLK děkuje všem členům orgánů ŠSLK za odvedenou práci.

Zapsal: V. Novotný

