
Zorévg předscdv KRK CDo o šlnngt$ zo období 19.0ó.20t0 - 27.l.2012

1/ Kontro|ní o rev|zní komise CDo procovoIo ve složení:

Dolibor Stono - předsedo

lvo BičišťovÓ - člen

Morion Šu|c - člen

2/ Činnost KRK zo období 1?.ó.2010 -27.1.2012.

l . dne 1?.ó.201o se kono|o v Bobycentru Brno l . jednóní KonŤrolní o revizní komise CDo.
V p|ném s|oŽeníproběhlo volbo předsedy, o tím bylzvo|en _ |ng. Do|ibor Stono'

2. dne 1l.1l.2ol0 proběhlo příprovnÓ kontro|o souŤěŽního o sprÓvního sekrotoriÓtu v Brně ve s|oŽení
Dolibor.Stono o |vo Bičišťovó, Morion Šu|c bylom|uven. Přítomny by|y dó|e Moniko MŮ||erovÓ,

Si|vie Štěpkovó o Mortino Truh|Óřovó - doňovó porodkyně cDo.

KontroIovÓno:

- SBotřebo tonerů o.koncelóřskÝph potřeb.věetně tiskéren'sekretor'iótů Tur.nov q Brno
2009.2010.

- Převzetí výpisŮ podrobného wÚčtovóní telefonů CDo zo období l - l0/2o10 d|e
jednot|ivých funkcionóřŮ k dolšímu šetření.

- Převzefí podrobné gvidenqg cestovních nóhIod zg období l _ l0/2010 d|e jednot|ivých

funkcionÓřŮ o Úče|u cesty k do|šímu šetření.

. Zjištěno, Že k 1 l 'l l.20.l.0 nebvl předÓn notebook Denisy Rošteinské' znoČky Fujitsu _

Siemens Ami|o s příslušenstvím.

3. dne 19.ll.2010 se kono|o 2. jednéní KRK CDo v prosŤoroch B.D.S. v Proze v p|ném sloŽení:

Řešené kouzy:

- Podnět Dovido Novóčko o Monilqy MŮl|erové _ spotřebo tonerŮ o konce|óřských potřeb
sekretqriótů Turnov o Brno zo rok 2009 o 20l0.

- Podnět Dovido Novóčko o Moniky MŮ||erové - podrobné vyúčtovÓní te|efonů zo období
il.5.-r0.8.2010.

- Kontro|o. podrobné evidence cesiovních nóhrod zo období l _ 1o/20l0.

- PoŽodovek zoiištěnízó|qhv dot emoi|ové korespondence Y notebooku Denisv Roštejnské
znočky Fujitsu Siemens Amilo č|enem KRK Morionem šulcem.

- Podnět Moriono Šu|ce - poŽodovek zoslÓní soupisu nóklodů VH l9.ó.2010 v Bobycentru
Brno.

. Pověření členo KRK Moriono Šulce prošeŤřením stovu om|uw vŮči CDO poní Kotorin
Žobenské*K+KLobyrint,dne24.1l.20l0nozosedÓníPM|Do.
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4. cqp 12.5.2011 se kono|o 3. jednóní KRK CDo v prostoróch B.D.S. v Proze v p|ném s|oŽení:

Řešené kqurv:

- Konkqlq p|něnt zÓpisu 3. ieduóníKRK ze dne .Lg"l l.20.|.Q"

- Podnět přgdsedy KRKy reokci no veřeiné proh|óšeníviceprgzidentq zo Plzeňs(Ý kroi, Jiřího
PoŤŮčko ze dne 29.4.2011,

- Podnět Jiřího Potůčko -.podpls.Silvie Štěpkové pod nÓvrhem no vy|oučení č|eno CDo _
Mgr. l|ony Šulcové.

dne 31.5.2011 Účost no jednóní prezidio cDo v Jih|ově ve složení. Stono, Šu|c.

- jednónío zÓniku Člensfuí Mgr. l|ony Šulcové vyloučením

dne 9.9.20l l Účost no jednóní prezidio CDo v Hov|íčkově Brodě ve s|oŽení - Stono

- |. ko|o výběrové Íízení no orgonizótorq soutěŽí Joro _ Léto 20l2

dne ,|5.9.201l 
s9 kono|o 4. jednÓní KRK cDo v prosŤorÓch B.D.S' v Proze v p|ném sloŽení:

Řešqné kouzy:

. Podnět Jíího Potůčko - oBróvněnost alolení Moníkv MŮl|erové joko vicepreldentky CDo
zo Jihomorovský kroj

de|eoÓtů AGM ze dne 23.5.20l 1

ze dne 31.5'20l l o zóniku Č|enství vyloučením.

. Noplónovóní kontroly hospodoření CDo.

dne 9.t t.20l1 Účost no jednóní preŽdio cDo v Brně ve s|oŽení- Stono

- soutěŽní kolendóÍ 2a12,převzetí orchivočního boxu s výběrovým řÍzením cDo |. o l|. kolo
Joro _ Léto 20l2.

dne 1.t2.2011 se kono|o 5. jednóníKRK CDO-v prosŤorÓch B.D.s. v Proze v plném s|oŽení:

Řeš.ené koual:

- odloŽení dořešení nÓklodŮ VH Brno ze dne l9.ó.2010 pfi kontrole Účetní uzóvěrky cDo.

- Podnět lveŤv Švoncorové - přesŤupv č|enŮ M - Plus o|omouc do Lolo,s o|omouc

5.

ó.

7.

9.

ze dne 27.5.2011 .

soutěŽními provid|v lDo.

oroonizovóní soutěŽí Joro - LéŤo 20l2.

Ngp|Ónovóní kqnŤroly hospodoření CDo.
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10. dne 12.12.201t proběh|o příprovnó kontr.olo soutěŽního o spróvního sekretoriÓtu v Brně ve sloŽení
DotiborSŤono, omluvenilvo Bičišťovó o Morion Šu|c. PříŤomny byly dóle Moniko MŮllerovÓ, Si|vie
ŠtěpkovÓ o Mortino TruhlóřovÓ - doňovó porodkyně cDo.

Kontro|ovÓno:

- Zodóní srovnÓvocích sestov cestovních nÓhrcld zo období l.9.2009=3l.8.2010 o zo
období l.9.2010 - 3l.8.20l l Účetní cDO, poní Mortině Truhlóřové.

- Kontro|q mondótních smluv CDo 20l l - 2o12 o jejich srovnÓnís mondótnímismlouvomí
20.l0 * 2011 z hledisko rozsohu předmětu o činnosti.

- Vrócení orchivočního boxu s výběrovýrn řÍzením CDo l. o ||. kolo Joro - LéŤo 20}2.

- Převzetí sestov: - pfijoté foktury l .l0.2010 * 30.9.20l l

- přijoté foktury 1.10.20l l - l2.l 2.2012

- vydoné foktury l.10.2010 _ 30.9.20l l

- přehled mezd 201l

- pok|odní knihy l .l0.201 0 - 30.9.20l l

. poklodní knihy l.10.20l1 - 12.12.20|1

- rozvoho onolytickÓ

l l. dne 9.l.2012 Úěgst no jednéní Brezidio cDo v Prgze ve složení- Stono, šule

- Podónízpróvy o usneseníKRK o opróvněnosti nev|oŽení projektů Mqr. ||onv Šulcové - ToPŠ
|LMA Turnov do |. ko|o výběrového ňzenÍ CDo Joro * Léto 2012'

- Sdě|ení předsedy KRK CDo. Dq|iboro Stono o Úvoze odstoupení z funkqe předsedy KRK.

l2. dne 18.l.20l2 se konq|o ó. jednÓní KRK cDo no sekretoÍiótě CDo v Brně v plném sloŽení:

Řešené kourv:

- PodněŤMorionqŠu|ce-šetření nók|gdůVH Brnozedne 19.ó.2010přikgnkoleÚčetní
uzÓvěrky CDo 20l l.

- Podnět MEr. |lonv Šubové _ určení člens.M Mgr. l|ony Subové v CDo.

- KonŤro|o cestoYních nÓhrod funkcionÓřů CDo zo období l.9.2010 - Ql.8.20l l.

. Kontrolo rnondóŤních sn.rluv funkcionóřů CDo zo období l.7.2010 _ 30.ó.20l ] o zq období
l.7.20l l * 30.ó.2013.

- Kontrolo účetní uzÓvěrkv hospodoření CDo 2011.
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Zóvěr;

Zo období 19.oó.2o10 _ 27.1 .2av bylo Kontro|ní o revizní komise CDO činnó celkem ve] 2.ti přípodech.
Sešlo se no celkem ó-tijednÓních v p|ném s|oŽení, proved|o 2 kontroly sekretoriótu v Brně o její zóstupci
se Účostni|i no 4 zosedóních prezidio CDO o.s.

KRK CDo řeši|o ce|ken.r 14 podnětů z řod členské zóklodny CDo, proved}o ce|kenr ] 0 dílěích kontrol
dokumentŮ coo o by|o přílomno no věišině dŮ|eŽiiých zosedóní prezidio CDo.

KRK CDo demokroticky hlosovo|o o koŽdém bodu jednÓní. V bodech jednóní kde není uvedeno
hlosovóní, KRK cDo přtjo|o usnesení jednomys|ně všemi č|eny, viz. pňpojené zópisy z jednÓní o kontro|.

KRK CDo v demokroŤickérn hlosovónínepřijolo ŽÓdné sŤonovisko ce|kem ke 3 kouzÓrn:

. Odvo|óníMgr. llony Šu|cové proti usnesení prezidio CDo el.s. č.i.: US/PR/I ] 105/13 ze dne
3].5.201 1 o zéniku ěl.enství Mgr. ||onv Šubové w{ou-ěenínn.

- Podnět Mgr. l|ony-Šulcové Eo šetřeníve věci |. kg|o výběrovél}o řízení CDo pro
orgonizovóní soutěá Joro - Léto 2o12 - nevloŽení projek*ů Mgr.. |lony.Šuleové - ToPŠ ILMA
Turnov z důvodu nevypořódanízÓvozkŮ o poh|edÓvek k uzÓvěrce |. ko|o výběrového
řízení cDo {l5.8.201l)

. Podnět Mgr. llonv Šulcové ve věci určení iejího č|ensfuí v CDo o.s.

KRK CDo nedořešilo celkem 2kovzy:

- Podnět Jiřího PotŮčko - prošetřenívo|by delegótŮ AGM ze dne 23.5.201 l

- Podněi Moriono Šube - šetření nóklodŮ VH Brno ze dne t9.ó.2010

KRK cDo no zóklodě kontroly sekretoriótu v Brně, dne l8.l .20'|2 poŽódolo o k dnešnímu dni neobdrŽelo
vysvěŤ|ení ke 3 kouzÓm:

- šetření nók|odů VH l9.ó.20l0 od spróvního sekretoriÓtu CDo

. kontrolo cestovních nóhrod funkcionóřů CDo od Rodimo Somko

. konŤrolo mqndótních smluy funkcionóřŮ eDo gd Jiřího Hubeného

Proti minu|ému funkčnímu období KRK CDo konstotuji 50% nÓrŮsŤ ogendy, kteró vyŽodovolo v p|né

sloŽení KRK cDo o zóroveň i odborné próvní o doňové konzulÍoce.

Vzh|edem ke sloŽtosti kouz jedno|o KRK cDo většipou v prod|ouŽených spróvních lhůtóch o v někteých
přípodech rozhodovolo ipo uplynutí sprÓvních lhŮt. Zo to se č|enské zÓk|odně joko předsedo KRK CDo
ve|mi orrllouvÓm.

Ze zkušenastiminu|ého isoučcsného funkěního období KRK CDo novrhuji, oby činnosŤ KRK CDo by|a
v d<llších funkčních obdobích rozumně honorovÓno přizochovóní Úhrody Úče|ně vyno|oŽených
nóklodů.

V Proze. dne 27.1 .2012

lng. Dolibor Stono

předsedo KRK CDo o.s.
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