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Zpráva revizní komise TJ SOKOL ŘEPY za rok 2015
Revizní komise pracovala v roce 2015 v tříčlenném složení. Členové revizní komise se
pravidelně účastnili schůzí výboru jednoty, kde dohlíželi na dodržování postupů jednání
výboru TJ tak, aby byly vždy v souladu s platnými předpisy pro neziskové organizace a se
stanovami Tělovýchovné jednoty.
Revizní komise prováděla pravidelné kontroly účetnictví a dodržování účetních
postupů a závazných předpisů pro neziskové organizace, z hlediska zákona o daních z příjmů.
Revizní komise kontrolovala zejména oddělené účtování výdajů, vymezených účelovými
příspěvky a dotacemi, které tělovýchovná jednota v roce 2015 obdržela. V souvislosti
s novým zákonem o obchodních korporacích bylo třeba vypracovat nové stanovy naší
jednoty, které odpovídají platným právním předpisům s ohledem na potřeby provozu
a naplnění poslání naší organizace. Revizní komise rovněž v případě vypracování nových
stanov dohlížena na dodržení veškerých platných předpisů při jejich zpracování. Schválení
nových stanov je podmínkou do zapsání naší organizace do spolkového rejstříku.
Dále revizní komise dohlížela na financování všech aktivit tělovýchovné jednoty,
především na nakládání s finančními prostředky z darů, dotací a příspěvků tak, aby bylo vždy
postupováno podle zákonných předpisů a aby finanční prostředky byly čerpány ve správné
výši a podle účelu poskytnutých prostředků.
Vyúčtování veškerých dotací a příspěvků za rok 2015 bylo provedeno správně
a v řádných termínech.
Účetnictví Tělovýchovné jednoty Sokol Řepy bylo v roce 2015 vedeno průkazným
způsobem, v souladu s platnými předpisy. Stav majetku, závazků a finančních účtů
v účetnictví věrně zobrazuje skutečnost.
V průběhu účetního období roku 2015 došlo k dalším opravám našeho objektu tesko,
zejména probíhaly práce na opravách omítek ve všech vnitřních prostorách za účelem lepší
tepelné izolace. Byly dokončeny práce na úpravách vnitřních prostor kanceláře jednoty,
zejména s ohledem na její využití jako archivu a skladu sportovního materiálu. Úpravou
vnitřních prostor kanceláře jednoty jsme také zajistili důstojné a reprezentační prostředí pro
různá jednání, zejména pro pravidelné schůze výboru jednoty, kterých se účastní i zástupci
městské části Praha 17 a další příležitostní hosté. Celkem byly provedeny opravy za 165 tis.
Kč.
Za rok 2015 dosáhla tělovýchovná jednota jako celek záporného hospodářského
výsledku 82 tis. Kč. Záporný hospodářský výsledek byl způsoben opravami objektu tesko, jak
je uvedeno výše a ostatními náklady na provoz budovy.
Vedení a správa TJ je financována z členských příspěvků jednotlivých členů a její
hospodaření je vyrovnané.

I hospodaření jednotlivých oddílů a odboru SPV bylo v roce 2015 vyrovnané, jak je
patrno z přiložených výsledovek jednotlivých hospodářských středisek. Díky střediskovému
účetnictví lze přehledně sledovat hospodaření TJ a hospodaření jednotlivých oddílů a odboru
SPV. Na docíleném vyrovnaném hospodaření se projevuje zejména příspěvek Městské části
P17 naší jednotě a výnosy z reklam na fotbalovém hřišti. Vedení oddílu fotbalu se snaží
zajistit sponzory a zájemce o reklamu na hřišti. Údržba a provoz travnatého fotbalového hřiště
je nákladná a každý příspěvek je velmi potřebný.
V tomto směru patří Městské části Praha 17 veliký dík za vstřícný přístup a pomoc
s financováním sportovních aktivit, provozovaných naší tělovýchovnou jednotou.
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