Ve Velkých Pavlovicích 18.6..2019

Zpráva DR na Valnou hromadu ČBaS konané 22.6.2019

Vážený pane předsedo,vážení delegáti, vážení hosté.
Dovolte mi předložit zprávu DR za uplynulé období, která pracovala ve složení Reichman, Tomek
Chumchal.
DR provedla ve spolupráci s vedením ČbaS kontrolu vyúčtování dotací a na základě předložených
dokumentů a odpovězených dotazů konstatovala – že vyúčtování dotací je v souladu s předpisy.
Dále provedla kontrolu účetnictví, které konstatujeme ,je vedeno přehledně a dle účetních předpisů.
DR se aktivně zúčastňovala zasedání VV, kde prezentovala svoje názory a svými dotazy , připomínkami
komentovala dění v ČBaS. V období od poslední Valné hromady reagovala na podněty týkající se přímých
podpor ,kde konstatovala potřebu narovnání podmínek s ohledem na kategorii U22 a dospělé.
Další podněty ,kterými se DR zabývala se týkala plikace XPS, kterou mají reprezentanti k dispozici. Svoje
stanovisko k problematice aplikace XPS zaslala VV i SR . DR konstatuje, že nikde nebylo uvedeno kolik
celá aplikace ČbaS stojí. Pokud je známo bylo prezentováno, že v případě zájmu není problém se k
aplikaci dostat, jsou ,ale případy ,že i po roce a několika urgencích se aplikace zájemce nedočkal.
DR vítá aktivitu TMK, která se začala více zajímat i o dění v jednotlivých oblastech. Dále kvituje s
povděkem i jistý posun v reprezentaci mládeže, kdy byli přizvání další hráči z oblastí.
DR konstatuje, že většina finančních prostředků je dotačních a tím pádem „veřejných“ podlehající
nadstandartní kontrole. Z toho důvodu musí čerpání těchto prostředků být v souladu se schváleným
rozpočtem a koncepcemi, schválenými Valnou hromadou či SR.
Závěrem bych rád vyjádřil přesvědčení, že DR je a bude nezávislý orgán, který se bude zabývat podněty a
připomínkami od kohokoliv a v souladu s platnými stanovami bude zaujímat stanoviska či připomínky.
Pokud se bude jednat o podnět v obecné rovině nebude jména zasilatelů zveřejňovat . DR je tu pro
badminton a ne naopak .

Za dozorčí radu ČBaS
Karel Reichman

