Zpráva kontrolní komise TJ Sokol Roztoky za období leden – prosinec 2013
Od naší poslední VH pracovala komise ve složení, předseda – J. Tomiška, členové – A.
Třešňáková, Zd. Preclík.
Hospodaření
Dne 10.3.2013 byla provedena kontrola hospodaření TJ Sokol Roztoky za období leden –
prosinec 2013. Zkontrolováno bylo hospodaření s finančními prostředky v pokladně i na
běžném účtu, vedení zápisů o finančních operacích, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, placení
členských příspěvků, inventarizace majetku.
Hospodářkou TJ v tomto období byla paní Kolářová, která vedla podvojné účetnictví
v elektronické podobě. Účetnictví je přehledné a podrobné. Pokladnu vedla Martina Sasková,
která je pro členy TJ snadno dosažitelná.
Komise se domnívá, že tato kombinace je pro všechny finanční operace a pro styk se členy
TJ, v daných podmínkách optimální.
Zasedání výboru se po celé období skoro pravidelně zúčastňoval některý člen komise a tudíž
měla dobrý přehled o finančním stavu TJ. Finanční situaci věnoval výbor průběžně velkou
pozornost a z tohoto důvodu může komise potvrdit tento celkem příznivý stav zůstatků
v pokladně i na běžném a vkladovém účtu k 31.12.2013:
Pokladna
Běžný účet
Vkladový účet

4 152,10 Kč
145 455,90 Kč
272 356,00 Kč

Celkové finanční prostředky TJ Sokol Roztoky tedy činí 421 961 Kč což je o 292 351 Kč více
než k 31.12.2013.
K tomuto příznivému výsledku pomohla stabilizace v pronájmu restaurace pí. Přikrylové,
optimalizace v pronájmech našich prostor a objektů, ale i snížení finančních prostředků
vydaných na údržbu a opravy našeho majetku. Toto poslední opatření vyžadoval kritický stav
našich financí, a proto komise konstatuje, že tento stav nemůže být trvalý! V tomto směru je
velmi příznivá zpráva, že zastupitelstvo města Roztok pro nás schválilo dotaci na rekonstrukci
soc. zařízení v hodnotě 240 000 Kč.
V souvislosti s ekonomií naší TJ musí komise ještě vyslovit pro výbor ještě jedno vážné
upozornění a tím i výzvu. Od září letošního roku přestane roztocká škola využívat naší
tělocvičnu, tím ztratíme nejvýznamnějšího nájemníka a spolupoddílníka na provozních
nákladech Sokolovny.
Výpadek těchto finančních prostředků zatím v letošním roce nevyžaduje navýšení našich
příspěvků, ale komise ukládá výboru TJ velmi obezřetně sledovat vývoj našich financí a
reagovat na vzniklou situaci - snížením provozních nákladů, sjednáváním nových pronájmů
pro využívání tělocvičny v dopoledních hodinách.
Naše VH v roce 2015 finanční situaci znovu vyhodnotí, s ohledem na další vývoj.
Inventarizace majetku
KK se aktivně zapojila do inventarizace našeho majetku a tudíž může odpovědně potvrdit
závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku, závazků, pohledávek k
31.12.2013.

Uvádíme jen několik čísel:
Stavby
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Pozemky

20 517 113,30 Kč
4 834 Kč
2 358 322,00 Kč

(toto se mi zdá strašně málo, protože

plocha našich pozemků je 26 292 m2, na náměstí, počítejte)

Vztahy a informovanost v naší TJ
Domníváme se, jedním z nejdůležitějších článků naší TJ jsou sportovní oddíly, odbory. Přesto
si myslíme, že členové výboru jsou velmi málo informováni o jejich činnosti, problematice a
potřebách. Jejich zprávy přednesené 1 x ročně je opravdu málo.
Na druhé straně si oni nemohou myslet, že výbor bez výhrad musí bez nějaké předcházející
dohody zaplatit částky, které mu přinesou ve svých vyúčtováních a ještě jim zajistí přípravu
v našem areálu. Vždyť si zaplatily příspěvky!
Domníváme se, že komunikace mezi výborem a oddíly a odbory by se měla zlepšit. Neumíme
poradit jak, ale pokuste se o to Vy, obě strany!
Za kontrolní komisi,
Tomiška
Třešňáková
Preclík
V Roztokách 20.03.2013

