
Zpráva kontrolní komise Baník Baníku z. s. za rok 2015 

   

Kontrolní komise je tvořena předsedou Michalem Hřebačkou a členy Monikou 

Rohanovou a Kateřinou Jurasovou. Revizní komise byla ustanovena v souladu s čl. VIII. 

stanov Baník Baníku z. s. (dále jen „stanovy spolku“). 

Kontrolní komise se sešla na svém zasedání dne 1.2.2016. V průběhu roku 2015 se 

členové revizní komise na základě čl. 8.7 stanov spolku zúčastňovali jednání výboru spolku, 

aby tak naplňovali svůj úkol kontroly činnosti orgánů spolku. 

Kontrolní komise shledala, že veškerá činnost orgánů spolku a hospodaření probíhala 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími a usneseními výboru spolku a 

stanovami spolku.  

Výbor spolku a předseda spolku plnili veškeré své povinnosti dané jim stanovami 

spolku při řízení činnosti spolku. Během roku 2015 se výbor spolku sešel 12 krát.  

Přijetí honorárních členů proběhlo v souladu se stanovami. 

Rovněž tak průběh změny stanov probíhal v souladu s právními předpisy a s 

rozhodnutím členské schůze. 

Evidence všech členů spolku byla vedena řádně a přehledně. Pokud stávající člen 

neuhradil členské příspěvky včas, bylo postupováno v souladu se stanovami. 

Členská schůze spolku proběhla v souladu se stanovami. Každému členu spolku byl na 

základě jeho členského vkladu přidělen odpovídající počet hlasů k hlasování na členské 

schůzi spolku.  

Veškeré finanční transakce spolku jsou vedeny přes bankovní účet 2500238911/2010 

vedený u Fio banka a.s. Účet je transparentní, veškeré pohyby jsou tedy pod přímou kontrolou 

všech členů spolku. Kontrolní komise shledala, že veškeré příjmy a výdaje na tomto účtu jsou 

v souladu se stanovami spolku a s rozhodnutími a usneseními předsedy a výboru spolku. 

Veškerá činnost spolku směřuje k naplnění cílů spolku dle čl. II. stanov spolku. KK 

neshledala žádné závažné nedostatky. 

V souladu s čl. 8.6 stanov spolku předal předseda kontrolní komise předsedovi výboru 

spolku tuto kontrolní zprávu o hospodaření Baník Baníku z. s. za rok 2015 a zároveň tuto 

kontrolní zprávu předkládá členské schůzi spolku.  

 

V Ostravě dne .......................                      Předseda kontrolní komise: …………………… 

      Členové kontrolní komise: ……………………… 

                  .……………………... 


