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Zpráva Kontrolní komise RSHb Čechy Východ
za rok 2017

Kontrolní komise RSHb Čechy Východ pracovala ve složení: Martin Šmíd, předseda a členové
Vlastimil Janoušek, Jakub Ježek.
Předseda KK se nezúčastňoval jednání VV RSHb z důvodu pracovního a hokejbalového
vytížení. Nicméně byl celou dobu v kontaktu s předsedou RSHb Patrikem Ticháčkem a byl o
všech jednáních informován.
Po celé období KK kontrolovala dodržování Stanov ČMSHb, dle kterých je RSHb co by
pobočný spolek zřízen, dodržování řádů a směrnic ČMSHb, plnění usnesení Valné hromady
RSHb, plnění usnesení VV RSHb, průběh hospodaření včetně procesu zpracovávání účetních
podkladů. Daňové přiznání bylo podáno včas.
Komise konstatuje:
1) Hospodaření RSHb je v souladu s obecně platnými právními předpisy a stanovami
ČMSHb.
2) Stanovy ČMSHb, řády a směrnice ČMSHb a obecně platné právní předpisy jsou
dodržovány.
3) Účetní evidence je vedena přehledně a k datu valné hromady je zcela bez závad.
4) Rozpočtové změny provedeny citlivě, s ohledem na provozní situaci hospodaření
regionu a řádně schváleny VV RSHb Čechy Východ.
5) Za rok 2017 nebyl KK předán žádný individuální podnět k řešení.

Závěrem konstatuji, že RSHb Čechy Východ hospodaří již dlouhá léta rozumně a díky tomu
kluby nepocítily problémy spojené s financováním od státu potažmo MŠMT.

V Přelouči 28. 3. 2018
Martin Šmíd v.r.
předseda Kontrolní komise
RSHB Čechy Východ
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