
                                            ZPRÁVA KONTROLORA (kontrola roku 2019)

Kontrola hospodaření a účetnictví

Náš odbor byl zapsán jako pobočný spolek do spolkového rejstříku dne 25. 5. 2018. Od 
tohoto data je náš odbor účetní jednotkou, která se řídí zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví
a Směrnicí KČT HOSP 18/2016. 

„Klub českých turistů, odbor Mnichovo Hradiště“ jako pobočný spolek vede jednoduché 
účetnictví a zveřejňuje Přehled o majetku a závazcích ve spolkovém rejstříku.

Účetnictví vede hospodář odboru p. Ondřej Šindelář formou peněžního deníku – zvlášť pro 
příjmy a výdaje v pokladně a zvlášť pro příjmy a výdaje na bankovním účtu.

Příjmy za rok 2019: pouze z hlavní (turistckéé činnost

Startovné, účastnické poplatky                                            21 734 Kč

Členské příspěvky                                                                     9 610 Kč

Dotace od města MH                                                               5 000 Kč

Příspěvek od Nadace rozvoje občanské společnost       75 000 Kč

Průběžné položky                                                                    6 000 Kč

CELKEM                                                                                117 344  Kč

Výdaje za rok 2019:

Materiál                                                                                      5 249   Kč

Služby                                                                                        73 309 Kč  

Odvod členských příspěvků na ústředí                                  8 590 Kč

Průběžné položky                                                                      6 000 Kč

CELKEM                                                                                     93 148 Kč   

Rozdíl:  Příjmy – Výdaje                                                          24 196 Kč 

Majetek odboru k 31. 12. 2019 činil 26 802 Kč, z toho 25 801 Kč v bance a 1 001 Kč 
v pokladně.



Byly zkontrolovány zápisy v peněžních denících, pokladní doklady č. 1 až 33 a bankovní výpisy
č. 1 až 10. Deníky jsou vedeny chronologicky, číselná řada dokladů je nepřerušená.

Kniha závazků za rok 2019 obsahuje 8 faktur, z toho 1 zálohovou.  Jiné pomocné knihy 
ostatních složek majetku nejsou vedeny – není pro ně relevantní náplň.

Účetní závěrka jednoduchého účetnictví za rok 2019 byla vyhotovena dne 14. 1. 2020 a je 
podepsána předsedkyní.

Přehled o majetku a závazcích byl odeslán na ústředí KČT, které zajišťuje jeho zveřejnění ve 
spolkovém rejstříku.

Inventarizace pokladny a banky k 31.12.2019  byla provedena dne 14. 1. 2020.

 Využití prostředků z     veřejných zdrojů a od vyšších organizačních jednotek KČT  

Od města Mnichovo Hradiště jsme obdrželi 5 000 Kč. Peníze byly použity zejména na akce 
pro dět.

Od Nadace občanské společnost jsme prostřednictvím Nadačního fondu ŠKODA AUTO  
obdrželi nadační příspěvek na realizaci projektu Po stopách kamenů ve výši 75 000 Kč. 
Projekt byl realizován na přelomu roků 2019 a 2020. V průběhu roku 2019 bylo čerpáno 
51 959 Kč. Do roku 2020 zbylo k čerpání 23 041 Kč. Vyúčtování projektu po jeho ukončení 
bylo řádně odesláno poskytovateli příspěvku. Bude předmětem kontroly hospodaření za rok 
2020.

Ostatní

Zápis ve spolkovém rejstříku byl v průběhu roku 2019 upraven: byla zapsána změna osoby 
kontrolora. Ve sbírce listn není aktuálně uložena žádná uzávěrka.

Navrhuji schválení zprávy o hospodaření za rok 2019 zpracované p. Šindelářem.

 Klub českých turistů, odbor Mnichovo Hradiště hospodařil v     roce 2019 se jměním řádně.  

Zpracovala: Alena Ortová




