
ZPRÁVA REVIZNÍHO KOMISA ŘE 
 

pro členskou schůzi občanského sdružení Aktovka, konanou 15. září 2011 
 
 
Záměrem této revizní zprávy je podat objektivní a celkově vyvážený pohled na činnost  

a hospodaření občanského sdružení Aktovka za uplynulé období. Pro přehlednost je zpráva 

rozdělena do pěti bodů. 

 

1. Účetnictví 

- Sdružení Aktovka má zavedeno jednoduché účetnictví. Je naprosto průkazné  

a Aktovka je vede v souladu se zákonem o účetnictví. 

 

2. Hospodaření 

- Dobré. Jak vyplývá z peněžního deníku, aktiva převažují nad pasivy, a tudíž sdružení 

Aktovka není evidentně zadluženo. Kladný hospodářský výsledek se projevuje také 

v tom, že jsou přijímáni noví členové, převážně z okruhu blízkých přátel a žáků CZŠ 

sv. Ludmily.  

 

3. Akce 

- Velice uspokojivé. Akce, které sdružení organizovalo v uplynulém roce, se vždy 

setkaly s velice kladnou odezvou ze strany účastníků.  

- Nejprve to byla oslava Církevního Silvestru, která se konala na faře v Hlavnici  

a zúčastnilo se jich 15 žáků CZŠ.  

- Další akcí byl výlet na nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd pod názvem Lysá 

Hora 2010. Na vrchol se vydalo 14 odvážlivců a všichni vrchol Lysé Hory zdolali bez 

větších problémů.  

- V době plesové sezóny organizovalo sdružení svůj první ples, který se konal 

v Kulturním domě v Domoradovicích. Na ples dorazilo 106 lidí. Nechybělo kulturní 

vystoupení, tombola a občerstvení. Účastníci odcházeli velice nadšení. 

- V březnu se v CZŠ konal turnaj v ping pongu. Účastnilo se ho 8 chlapců a 5 dívek. 

Hrálo se podle vylosovaného pořadí a vítěz získal pohár. Akce se opět velice vydařila. 

- Vyvrcholením uplynulého roku byl letní stanový tábor. Místem konání bylo tábořiště 

Rosoly. Celkově se na táboře vystřídalo 43 dětí, pro které byl připravený pestrý 

program. Děti odjížděly velice spokojené. Některým se ani nechtělo domů a chtěli 



ještě na táboře zůstat. Nadšení, úsměv a spokojenost dětí byly největší odměnou pro 

vedoucí ☺ 

 

4. Atmosféra sdružení 

- Vynikající. Nejužší vedení připravuje a pořádá pro děti a mládež opravdu výborné 

akce. Jde vidět, že tato práce tyto lidi baví a naplňuje.  

- Stávající členové jsou velice komunikativní a otevření mladí lidé. Setkání vždy 

probíhá v přátelském duchu pod vedením zkušeného prezidenta, který je se členy 

sdružení v neustálém spojení. 

 

5. Negativa 

- Revizní komisař nenašel žádná negativa. Jakákoliv kritika ze strany nepřejících osob 

je neoprávněná a rozhodně členům sdružení vítr z plachet nebere. A proto revizní 

komisař říká: „Jen tak dál, přátelé!“ Rozhodně na to máte! 

 

 

 

Zpracovala: 

Marie Hennigová 

Revizní komisař Aktovky 


