
Český zahrádkářský svaz - základní organizace osada "Lesní" Klášterec nad Ohří

Zpráva o revizi hospodaření v íoce 2020

Zpráva byla sepsána na podkladě předložených dokladů, tj. účetního deníku, výpisŮ
zbéžných účtů, zprávy o hospodaření za rok2020 a účetní uzávěrky za období
od 1. 1. do 31 . 12.2020. V průběhu roku se komise sešla dvakrát. Vzhledem k mi-
mořádné situaci, která zde vládne, bylo období od 1. 9. do konce roku zkontrolová-
no každou členkou jednotlivě, zpráva byla sepsána na základě údajů předaných
e-mailem.

Revizi provedli: Libuše chamulová
zdena Janíková
venuše Šátt<ová

za přítomnosti (ve spolupráci) předsedy ZO ČSŽ ing. Vlastimila Platila

kontrolované období: 1.1-2020 až 31,12,2020

1. Byla provedena kontrola pokladních operací, pokladní hotovosti, účetních operací
na běžném a spořícím účtu Komerční banky.
Nebyly zjištěny žádné rozdíly ani nesrovnalosti oproti údajům uvedeným ve zprávě
o hospodaření.

komerční banka
běžný účet spořící účet

počáteční stav Kč 281 261,14
př'tjmy + Kč 292 0O3,--
výdaje - Kč 242 390,73
konečný stav Kč 330 873,41

počáteční stav Kč 351 961,96
příjmy + Kč 92,21
výdaje - Kč 6,68

Kč 352 o47,49
stav účtů k 31. 12. 2020 celkem Kč 682 920,90

Pokladní hotovost: počáteční stav k 1. 1.2020 Kč 1 714,-
příjmy + Kč 28 929,-
výdaje - Kč 16 282,-
konečný stav k 31. 12.2O2O Kč 14 361,,

2. Členskou knihu vede matrikář a jednatel ing. Jiří Marek v úzké spolupráci
s pokladní a ostatními členy výboru ZO. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

3. Jmění Zo ČsŽ k 31. 1 2.2o2o
Přehled o stavu majetku je řádně vyčíslen na předtištěném listu účetního deníku a
činí:
celkem Kč 780 948,90



z toho hmotný majetek
pokladní hotovost
běžný účet
spořící účet

V Klášterci dne 10,2.2021

Za výbor ZO ČZS Lesní:

Předseda:

83 667,- dle inv.
14 361,-

33o 873,41
352 o47,49
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Kč
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Přehled o stavu majetku byl kontrolní komisí ověřen a odsouhlasen. Musí být

schválen ještě dnešní členskou schůzí.

Ostatní ověřované údaje:
a) výbor ZO ČSZ "Lesní" se měl scházet pravidelně 1xza 2 měsíce, ale vzhledem

k mimořádné situaci se sešel pouze 3x - v únoru, červnu a říjnu
b) pohledávky u členů jsou evidovány a průběžně vyřizovány, tj. hrazeny
c) inventurní kniha je řádně vedena
d) rozpočet na rok 2021 byl předložen - kontrolní komise nemá připomínky

Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit:
a) návrh rozpočtu narok2021
b) plán činnosti výboru ZO na rok2a21
c) tuto revizní zprávu
d) přehled o stavu majetku
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