Česká seniorská golfová asociace

Zpráva revizní komise konferenci ČSGA,
konané dne 9.4.2016 v Praze
1. Činnost revizní komise:
RK, zvolená na konferenci ČSGA dne 20.3.2014 ve složení Josef Smrt, Ctirad Matějka, Blanka
Dědečková, Luďka Kvízová, se po mimořádné konferenci ČSGA v listopadu 2015 zredukovala na 3
členy, neboť Ctirad Matějka byl zvolen do výboru ČSGA za odstoupivší Milenu Keplovou.
Předseda komise Josef Smrt byl pravidelně zván na jednání výboru, většiny zasedání se zúčastnil.
Kromě toho se podílel na přípravě návrhu nových stanov ČSGA, jejichž projednání a schválení je na
programu stávající konference.
Revizní komise se samostatně v období od konference v březnu 2015 nesešla pro zaneprázdnění jejích
členů.
2. Kontrola usnesení konferencí, konaných v roce 2015:
Úkoly, uložené výboru ČSGA konferencí dne 31.3.2015 byly splněny, s výjimkou přípravy jednacího a
volebního řádu, které je účelné aktualizovat až na základě schválené změny stanov.
Mimořádná konference ČSGA byla svolána na 27.11.2015, s mírným zpožděním oproti lhůtě podle
stanov. Tato konference byla usnášeníschopná ve všech bodech programu s výjimkou změny stanov.
Revizní komise vytýká výboru ČSGA, že nevěnoval při přípravě mimořádné konference dostatečnou
pozornost zajištění účasti delegátů v počtu, potřebném pro schválení změny stanov (nutná 2/3 většina
hlasů všech členů ČSGA).
Úkoly uložené mimořádnou konferencí byly splněny.
3. Přezkoumání účetní závěrky ČSGA
Revizní komisi byla předložena účetní uzávěrka za rok 2015, zpracovaná účetní Hanou Popelkovou.
Podle účetní uzávěrky je výsledek hospodaření ČSGA za rok 2015 kladný (viz zpráva o hospodaření).
4. Kontrola evidence, dokladů a účetnictví ČSGA
RK měla k dispozici veškerou účetní dokumentaci a konstatuje, že účetní uzávěrka je v souladu
s účetními doklady, výdaje uvedené v účetní uzávěrce věcně patří do opodstatněných nákladů ČSGA.
5. Vyjádření a doporučení komise
Revizní komise nemá výhrady k činnosti a hospodaření výboru ČSGA v roce 2015, s výjimkou výtky
uvedené v b.2 této zprávy, vztahující se k přípravě mimořádné konference ČSGA.
Osvědčila se účast předsedy RK na schůzích výboru.
Revizní komise navrhuje uložit výboru ČSGA připravit pro konferenci v roce 2017 návrh jednacího a
volebního řádu, které budou vycházet ze stanov, přijatých konferencí 2016.
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