Zpráva RK ŠSLK pro Konferenci ŠSLK
28. 9. 2018
*)

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. který předložil veškeré účetní doklad za rok 2017 a doklady o čerpaní roku 2018 F.
Zikuda zajistil účetní. Konferenci byla předložena účetní závěrka za rok 2017, 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 pořádku. Při kontrole roku
2017 byly zjištěny nesrovnalosti , které byly hned p. hospodářem vysvětleny. V dokladech roku 2018
nebyly nalezeny žádné nedostatky.
Činnost ŠSLK lze považovat za uspokojivou. VV ŠSLK se dohodl na konání méně schůzí, než
předpokládají Stanovy ŠSČR a využívá hojně komunikaci na dálku. V roce 2017 byly řádně
zveřejňovány rozhodnutí na webu.
V roce 2017 se konala jediná řádná schůze, 12. 3. 2017. V roce 2018 není zápis o žádné chůzi VV
ŠSLK. Poslední zveřejněná usnesení z VV ŠSLK v lednu 2018. Dokumenty pro konferenci ŠSLK 2018
jsou zveřejněné na webu. Není ale jasné, zda zveřejněné materiály projednal a schválil VV ŠSLK.

Upozornění na zjištěné nedostatky a návrhy na jejich odstranění
Žádáme konferenci o přijetí těchto usnesení ke zlepšení práce VV ŠSLK:
Konference ŠSLK ukládá VV ŠSLK zlepšit informovanost o svojí činnosti
Konference ŠSLK ukládá VV ŠSLK usilovat o vhodné granty, dotace a KM zlepšit čerpaní dotací.

Plnění usnesení Konference ŠSLK
*)

Konference ŠSLK konaná 28. 9. 2018 přijala usnesení o účetní uzávěrce za rok 2017 a pověřuje p.
předsedu o jejím zveřejnění
Revizi provedli členové RK O. Pražák (2017) a R. Zemanová (2018) z podkladů obdržených od
hospodáře J. Malce. Zjištění probrala revizní komise s hospodářem ŠSLK.

Kontrola hospodaření a čerpání rozpočtu 2017-2018
RK neobjevila žádné nesrovnalosti v čerpání rozpočtu s výjimkou již zmiňovaných, doporučuje
Konferenci schválit účetní závěrku za rok 2017 a dosavadní čerpání v roce 2018.

Závěr
RK ŠSLK děkuje všem členům orgánů ŠSLK za odvedenou práci.
Zapsal: R. Zemanová

*) opravil sekretář ŠSLK (bylo uvedeno 30. 9. 2018)

