
Český zahrád!ábleý svaz - základní argslnizace osada "Lesď' Xlášff,lec nad ahří

Zpráva o revizi hospodafuní v roee 202í

Zpráva byla sepsána na podkladě předložených dokladů, tj. účetního deníku, uýpisů
z běŽnýeh ÚČtŮ, zprávy o hospodaření a rok2121 a účetní uávěrky za období
od 1. 1. do 31. 12.20?1. V prŮběhu roku se komise sešla dvakrát. Vzhledem ke kovidorným
opatřením a zdravotním komplikacím ing. Platila, kteť v současné době zastává ifunkei
ÚČetního, byla revize za období zárí až prosinec 2a21 provedena jednotli\4ými členy postupr
zBráva byla seBsána a sehvá|ena e-mailem,

Revizi provedli: Libuše chamulová
zdena Janíková
venuše Šátrova

da zaií za přítomnosti předsedy a dočasného účetního, ing. platila.

KoRtrólované období: 1.1-?o21 až 31.12.2a21

1. BYla provedena kontrola pokladních operací, pokladní hotovosti, účetních operací
na běžném a spořícím r]čtu Komerční banky.
NebYly zjištěny žádné razdíly ani nesrovnalosti oproti údaiům uvedeným ve zprávě
o hospodaření.

komerční banka
běžnÝ účet spořící účetpočátečnístav Kč 330 873,41

příjmy + Kč 243 574,__
qidaje - Kč 1g4 277,29
konečný stav Kč 380 170.12

počáteční stav
příjmy +
qýdaje -

352 o47,49
92,22
6,68

352 133,03

Kč
Kč
Kč
Kč

stav účtů k31. 12.2a21 celkem Kč 732 303.15

2. Čbnskou knihu vede matrikář a jednatel ing. Jiří Marek v úzké spolupráci
s Pokladní a ostatními členy uýboru ZO, Nebyly zjištěny žádné nedostat}ry,

3. Jmění Zo ČsŽ k 3,1. 12. 2a21
Přehled o stavu majetku je řádně vyčíslen na předtištěném listu účetního deníku a
činí:
celkem
z toho hmotný majetek

pokladní hototost

Pokladní hotovost: počáteční stav k 1. 1. 2a21
př'ljmy +

qýdaje -
konečný stav k 31. 12. 2a2a

Kč 14 361,-
Kč 16 190,-
Kč 29 869,_
Kč 682,-

Kč 8,t§ 652,,15
Kč 83 667,- dle inventury k 31. 12" 2Q21
Kč 682,-



běžný účet Kč 380 í70,12
spořící účet Kč 352 133,03

Přehled o stavu majetku,byl kontrolní komisí ověřen a odsouhla§en. Musí být
gchválen ještě ólenskou schůzí.

4. Ostatní ověřované údaje:
a) r{rbor ZO ČSZ "Lesní" se měl scházet pravidelně 1xza2 měsíce, ale vzhledem

k mimořádné situaci se sešel poťz€ v červnu a listopadu
b) pohledávlry u členů jsou evidovány a průběžně vyřizovány, $, hrazeny
c) inventumí kniha je řádně vedena
d) rozpočet na rok 2a?2 byl předložen - kontrolní komise nemá připomínky

5. Kontrolní kornise doporučrrje členské schůzi schválit:
a) návrh rozpočtu na rok ?O22
b) plan činnostivýboru Za narok2022
c) tuto revizní zprávu
d) přehled o stavu majetku

6. Revizní komise doporučuie obsadit funkci účetní, kterou obětavě zajišťoval předseda-
Za, je třeba aby podpisové právo k bankovním 9pgl6eím měly třiosoby.

V Klášterci dne 3.3.2a22

Zavybor ZO ČZS Lesní:

Předseda: Kontiolní tomise(l

V.šátková fu ]

L. Chamulová ba/
Z. Janíková ft
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