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ČZS ÚS Mladá Boleslav, zapsán ve spolkovém rejstříku, oddíl L 43689, vedený u Městského soudu v Praze

Zpráva kontrolní komise územního sdružení ČZS, z.s., Mladá Boleslav
pro územní radu ČZS, z.s., Mladá Boleslav za
rok 2021
Kontrolní komise předkládá územní radě (dále jen ÚR) zprávu o své dosavadní činnosti od posledního
zasedání ÚR (19. 6. 2021), která se konala v KD Mladá Boleslav – Plzeňský šenk.
Kontrolní komise pracovala ve složení: předseda Stanislav Ruta a členové Dana Chumlenová a Zdeněk
Šimůnek.
Kontrolní komise se zaměřovala především na snahu vyřešit neodevzdané účetní závěrky stávající
ekonomkou př. Hozákovou a dále personálním obsazením uvolněných funkcí 1.místopředsedy a
ekonomky PÚS Mladá Boleslav.
Další činností, kterou se KK PÚS zabývala, byla oblast kontroly hospodaření PÚS, zejména oblast
hospodárného vynakládaní finančních prostředků PÚS na provoz, kde lze konstatovat, že finanční
prostředky byly vynakládány účelně a hospodárně, v souladu se schváleným rozpočtem roku 2021.
Kontrolní komise byla značně limitována možností provést kontrolní činnost vedení účetní evidence u
př. Hozákové, která od samého počátku nově zvoleného PÚS nebyla schopna řádně předkládat účetní
závěrky ke kontrole a následně je odesílat na ústředí ČZS.
Oblast personální se členům PÚS dlouhodobě nedařilo obsadit kvalitními zájemci o práci v PÚS na
pozici ekonoma a posílit tým pro práci s mládeží.
Této oblasti se předsedovi PÚS podařilo oslovit případné zájemce až v měsíci listopadu a výboru
včetně KK tyto zájemce představil na zasedání PÚS dne 15. 11. 2021.
Po představení a vyhodnocení zájemců o práci v našem územním sdružení, doporučila KK zájemce
přijmout dle stanov ČZS, kooptovat za členy PÚS ČZS a kooptaci předložit členům ÚR ke schválení
ještě v podzimním termínu. Uložila předsedovi PÚS zabezpečit těmto členům kvalitní zaškolení cestou
ústředí ČZS tak, aby bylo možné v co nejkratší době zpracovat účetní závěrky a zaslat na ústředí ke
schválení a zveřejnění.
Dále se KK shodla nad nutností, pokud to epidemiologická situace dovolí, opětovně zahájit práci
s mládeží a posílit tento tým. Naplňovat snahy ústředí ČZS v oblasti práce s mládeží a naplňovat body
z usnesení RR ČZS.
Závěrem by KK ráda vyzdvihla pracovní nasazení předsedy ÚS, př. Šilingera a tajemníka ÚS, př. Doležala., kteří
pracují daleko nad rámec svých povinností, vyplývajících z titulu jejich funkce a za to jim patří naše poděkování.
Dne 25. 11. 2021

Předseda kontrolní komise Stanislav Ruta
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