Zpráva revizní komise KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s. č. 2018/1

Kontrolovaný subjekt:
Klub chovatelů bišonků, z.s.
Zahořany 33, 254 01 Jílové u Prahy
IČ: 02415992
Členové revizní komise přítomní kontrole:
Mgr. Jana Nováková – předseda
Ladislava Kalužová – člen
Přítomní členové výboru KCHB:
Ivana Slapničková – předseda
Lenka Staňková – hospodářka
Datum provedení kontroly: 2. 7. 2018
Na základě rozhodnutí členské schůze dne 19. 5. 2018, kdy byl výbor KCHB nařčen
z defraudace plateb ČMKU, provedla revizní komise kontrolu plateb od ČMKU.
Před vlastní kontrolou byla předsedkyně klubu p. Slapničková požádána o předložení
písemného potvrzení od ČMKU o výši odvodů ČMKU za období od roku 2016 (viz příloha č.
1).
Předložené doklady:
1. Potvrzení od ČMKU
2. Bankovní výpisy z účtu č. 274206372/0300
Shrnutí:
Stávající výbor v čele s předsedkyní p. Slapničkovou převzal vedení KCHB dne 3. října 2015.
Od předchozí předsedkyně nedošlo předání žádných účetních dokladů a ani peněžních
prostředků. Běžný účet KCHB č. 274206372/0300 byl zřízen 21. 3. 2016.
Platby od ČMKU probíhají pololetně. ČMKU zašle na e-mail klubu avízo o výši příspěvku a
příspěvek je následně zaslán na běžný účet. Vzhledem k tomu, že avizovaná výše příspěvku
byla v některých případech nižší než skutečná platba, p. Slapničková požádala ČMKU o
kompletní vyúčtování těchto příspěvků od roku 2016 (viz příloha č. 1).

Revizní komise provedla kontrolu těchto plateb dle předložených bankovních výpisů.
Datum připsání na BÚ Částka v Kč Důvod platby
2. 6. 2016
17.580,-pravidelný odvod
22. 6. 2017
8.620,-pravidelný odvod
27. 10. 2017
4.394,-mimořádná dotace
15. 12. 2017
6.820,-pravidelný odvod
23. 5. 2018
8.380,-pravidelný odvod

Závěr kontroly:
Revizní komise konstatuje, že nedošlo k žádné defraudaci příspěvků od ČMKU. Všechny
platby, které ČMKU deklaruje jako platby odeslané na bankovní účet KCHB, byly na bankovní
účet KCHB č. 274206372/0300 reálně připsány.

V Praze dne 2. 7. 2018

Zapsala:
Mgr. Jana Nováková – předsedkyně

Příloha:
Příloha č. 1 = Potvrzení od ČMKU

