Zápis ze schůzky KRK KAČR
Přerov 6. října 2018

Program:
1. Kontrola účetnictví KAČR za rok 2017
2. Kontrola účetnictví KAČR za I. pololetí roku 2018
3. Kontrola majetku KAČR
4. Zápis KAČR ve Veřejném rejstříku
1. Kontrola účetnictví KAČR za rok 2017
Členkou KRK Radanou Píšťkovou byla provedena kontrola dokladů účetnictví, s jejímiž podrobnostmi
seznámila celou KRK.
KRK se dohodla na postupu, kdy drobné nedostatky jako scházející podpisy, přehození listů, uložení
pokladní knihy apod. bude vyřešeno na místě při vrácení účetnictví zástupci KAČR.
KRK doporučuje zpoplatnit vklady na účet, KAČR za ně platí manipulační poplatky. Dále doporučujeme
vytvoření směrnic, které ošetří nákup majetku a nakládání s finančními prostředky.
2. Kontrola účetnictví KAČR za I. pololetí roku 2018
Účetnictví z první poloviny roku 2018 nebylo KRK i přes urgence dosud poskytnuto, další termín se
zpracovatelkou účetnictví dohodnut na druhou polovinu října 2018. Po té proběhne jeho kontrola.
3. Kontrola majetku KAČR
Seznam majetku KAČR nebyl dosud poskytnut, další termín dohodnut na říjen 2018. Důrazně žádáme
výbor o předložení soupisu majetku, který nebyl přes opakované výzvy předložen osobou pověřenou
vedením účetnictví.
Z účtu zjištěny nákupy:
- 7. 4. 2017 platba kartou za tiskárnu samolepících štítků,
- 28. 6. 2017 Bauhause – Reflektor
- 17. 1. 2018, 10. 4. 2018, 20. 6. 2018 Opakovaný nákup u Alza
- nákup překážek a vozíku na jejich přepravu dle rozhodnutí výboru z ledna tohoto roku.
Po dodání soupisu majetku KAČR budou položky porovnány s evidencí majetku.
4. Zápis KAČR ve Veřejném rejstříku
Opakovaně se členky KRK dotazovaly členů výboru na podání změn do Veřejného rejstříku (k nahlédnutí
na www.justice.cz). Vždy bylo odpovězeno, že je v jednání. Poslední e-mailová komunikace s června 2018
nasvědčuje, že nic nebrání podání. Dosud, téměř rok od volby nového výboru klubu a KRK, nedošlo k
zápisu.

Ještě větší prodlení (zmínky v zápisech jsou od roku 2014) je v řešení výmazu pobočného spolku Oblastní
skupina agility, Agility klub Třebíč, IČ: 670 07 490, Třebíč, Sportovní.
5. Platební morálka
Velký zejména etický problém vidí KRK v platební morálce klubu vůči rozhodčím a dodavatelů. Zejména
u rozhodčích došlo opakovaně k úhradě posudečného a cestovních nákladů i NĚKOLIK měsíců po
odvedené práci. Např. A. Erdos 13. 7. za závod v dubnu, po několika urgencích z jeho strany se platby
dočkal v půli července, MRM konané v září, proplaceno v listopadu apod. Jsme výborní pořadatelé, ale
tímto si kazíme pověst.

Zapsala:
Jaroslava Podmolová

