Kontrola majetku a hospodaření HKO za rok 2010 byla provedena sborem revizorů v únoru 2011.

Drobný hmotný majetek
V současné době jsou v majetku lana (7 ks), 2 cepíny Raveltik, 2 ks šroubovacích karabin a rámové
mačky Raveltik včetně obalu. Dále krabice materiálu z Novoročního Open, který bude opět použit při
příštích závodech.
Zbývající majetek oddílu byl zejména kvůli vysokému stáří a hledisku bezpečnosti vyřazen (např.
helmy byly tak dvacet let staré a podobně i ostatní vybavení).
V současné době není stanovena zodpovědná osoba a ani výpůjční kniha.
Sbor revizorů doporučuje zavést půjčovní knihu na základě současného seznamu majetku a
případně stanovit půjčovné za jednotlivý materiál a jeho výši. Dále je třeba zvolit zodpovědnou
osobu, která by toto měla na starosti a u níž by byl materiál k vyzvednutí. Dobrovolně se k
tomuto hlásí Láca, proti čemuž sbor revizorů nemá výhrady.

Pokladna
Heřman předložil ke kontrole účtenky z pokladní knihy a také přehled účetních operací v elektronické
formě.
Sbor revizorů neshledal žádný rozpor mezi předloženými doklady a stavem pokladny.

Knihovna
Oddílová knihovna je v současnosti rozdělana mezi tři lidi. Část knih má u sebe Heřman, část má
Prťka a poslední část má Líla, který již není členem oddílu.
Domluveno s Heřmanem, že zašle seznam knihovny, a totéž vyžádá sbor revizorů od Líly a Prťky.
Déle je sbor revizorů požádá, zda by mohli poslat fotografie s danými tituly a případným seznamem
kdo má co půjčeno. Máji-li půjčovní knihu, pak její fotokopii.
Na základě těchto informací by měl být vytvořen kompletní seznam knih, vytvořena půjčovní
kniha a měl by být stanoven odpovědný správce knihovny, u kterého by byly všechny knihy v
majetku HKO umístěny. Také by bylo možno případně stanovit poplatky za půjčení knih, ale to
by mělo být předmětem členské konference, popřípadě výboru HKO.
Umělá stěna a její příslušenství
Stěnu s jejím vybavením lze považovat jako jednu položku, jejíž existence je nesporná a není tedy

nutno provádět hloubkovou kontrolu, která by byla, vzhledem k množství těžko ohodnotitelných
položek velmi zavádějící.
Forma případné kontroly bude projednána v budoucnu a bude dohodnuto, zda a jakou formou by
kontrolu bylo vůbec možné provést. Každopádně na základě dlouhodobého sledování se jeví, že je vše
v naprostém pořádku. Samozřejmě v případě prvního signálu o nestandardním stavu bude ke kontrole
přistoupeno.
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