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Zpráva revizní komise za rok 2016
Revizní komise pracovala v roce 2016 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. Na počátku letošního roku rezignoval na funkci v revizní
komisi náš dlouholetý člen Bořek Černovský, a to z pracovních důvodů. Na dnešní členské
schůzi bude, podle stanov našeho spolku, zvolen nový člen revizní komise, aby byl zachován
lichý počet.
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 2016 obdržela.
V souvislosti se zákonem o obchodních korporacích, účinným od 1.1.2014 byl náš
spolek v řádném termínu zaregistrován ve spolkovém rejstříku, ve kterém jsou zveřejněny
nové stanovy našeho spolku podle novelizovaných zákonů a roční účetní závěrky od roku
2013. Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí na webových stránkách Justice pod identifikačním
číslem našeho spolku 48137294.
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 2016 bylo provedeno správně
a v řádných termínech.
Účetnictví Tělovýchovné jednoty Sokol Řepy bylo v roce 2016 vedeno průkazným
způsobem, v souladu s platnými předpisy. Stav majetku, závazků a finančních účtů
v účetnictví věrně zobrazuje skutečnost.
V průběhu účetního období roku 2016 došlo k dalším opravám našeho objektu tesko.
Zejména probíhaly dokončovací práce na opravách omítek ve všech vnitřních prostorách za
účelem lepší tepelné izolace. Další práce byly provedeny ve vstupním vestibulu od
fotbalového hřiště, včetně výměny dveří do jednotlivých místností a tím vstup do našeho
objektu působí velmi estetickým dojmem proti předchozímu stavu. Aby tomu bylo tak i
nadále, apelujeme na všechny sportovce a návštěvníky Klubu sportovců, aby se chovali tak,
aby nedocházelo k poškození a znečištění těchto prostor. Celkem byly provedeny opravy za
154 tis. Kč. Tato částka je na úrovni předchozího roku a v následujících letech budeme
v opravách našeho objektu pokračovat.
Za rok 2016 dosáhla tělovýchovná jednota jako celek vyrovnaného výsledku
hospodářského výsledku.

Hospodaření jednotlivých oddílů a odboru SPV bylo v roce 2016 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
naší jednotě a ostatních dotací, které se nám podařilo získat a také vyšší prostředky členských
a oddílových příspěvků všech členů našeho spolku ve srovnání s minulými obdobími.
Na závěr bychom chtěli poděkovat zejména Městské části Praha 17 za vstřícný přístup
a pomoc s financováním sportovních aktivit, provozovaných naší tělovýchovnou jednotou.

V Praze, 12.4.2017
Ing. Karel Schlosser, předseda revizní komise

