ZPRÁVA KONTROLORA (kontrola roku 2020)
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 pro
jednoduché účetnictví.
Příjmy za rok 2020: pouze z hlavní (turistckéé činnost
Startovné, účastnické poplatky

29 419 Kč

Členské příspěvky

9 820 Kč

Dotace od města MH
Peněžní dary
Průběžné položky
CELKEM

15 000 Kč
3 984 Kč
900 Kč
59 123 Kč

Výdaje za rok 2019:
Materiál

15 683 Kč

Služby

54 160 Kč

Odvod členských příspěvků na ústředí

8 700 Kč

Průběžné položky
CELKEM

Rozdíl: Příjmy – Výdaje

900 Kč
79 443 Kč

-20 320 Kč

Majetek odboru k 31. 12. 2020 činil 6 482 Kč, z toho 5 403 Kč v bance a 1 079 Kč v pokladně.
Byly zkontrolovány zápisy v peněžním deníku, pokladní doklady č. 1 až 21 a bankovní výpisy
č. 1 až 11. Deník je veden chronologicky, číselná řada dokladů je nepřerušená.

Kniha závazků za rok 2020 obsahuje 17 faktur. Jiné pomocné knihy ostatních složek majetku
nejsou vedeny – není pro ně relevantní náplň.
Účetní závěrka jednoduchého účetnictví za rok 2020 byla vyhotovena dne 11.1.2021 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 31.12.2020 byla provedena dne 11.1.2021

Využití prostředků z veřejných zdrojů a od vyšších organizačních jednotek KČT
Od města Mnichovo Hradiště jsme obdrželi 5 000 Kč dar na GEOSTEZKU a 10 000 Kč na
činnost. Peníze byly použity zejména na akce pro dět.
Od Nadace občanské společnost jsme prostřednictvím Nadačního fondu ŠKODA AUTO
obdrželi v roce 2019 nadační příspěvek na realizaci projektu Po stopách kamenů ve výši
75 000 Kč. Projekt byl realizován v letech 2019 a 2020. Akce byla ukončena v červnu 2020 a
závěrečná zpráva s vyúčtováním byla zpracována a odeslána v souladu s ustanoveními
smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
Celkové náklady činily 82 983,96 Kč. Tato částka byla fnancována takto: 75 000 Kč nadační
příspěvek, 5 000 Kč dar od města Mnichovo Hradiště a 983,96 Kč dar od soukromé osoby.
2 000 Kč byla naše spoluúčast na této akci.
Od Středočeského KČT jsme obdrželi 3000 Kč. Tato dotace byl využita na rodinnou turistku a
řádně vyúčtována.

Klub českých turistů, odbor Mnichovo Hradiště hospodařil v roce 2020 se jměním řádně.
Navrhuji schválení zprávy o hospodaření za rok 2020 zpracované p. Šindelářem.

Zpracovala: Alena Ortová

