
 
 

 

 

 

Zápis z jednání kontrolní komise VOS 

dne 6. listopadu 2019 

 

 

 

Přítomni:  RNDr. L. Bauer CSc., Ing. H. Janáčková PhD., Ing. J. Luňáček PhD. MBA. 

 

 

 Kontrola zápisu ze společného jednání výboru a kontrolní komise VOS dne 17. 

září 2019. 

 
KK provedla kontrolu plnění bodů zápisu ze dne 17. 9. 2019.  

 

 

 Projednání zápisu z výboru VOS ze dne 8. října 2019.  

 
KK projednala a vzala na vědomí zápis z jednání výboru VOS dne 8. 10. 2019. 

S uspokojením konstatovala, že počet ZO přihlášených na seminář 12. listopadu ZO je 

postačující pro jeho uskutečnění. Hospodaření VOS a souvisejícím otázkám jsou věnovány 

samostatné body jednání. 

  

 

 Hospodaření VOS za 1. - 3. čtvrtletí 2019 
 

 

KK vzala na vědomí přehled výsledků hospodaření za 1. – 3. čtvrtletí a konstatovala, že na 

základě čerpání většiny výdajových položek a předpokládaných příjmů z doposud dlužných 

členských příspěvků lze očekávat, že výsledek celoročního hospodaření může být výrazně 

příznivější, než předpokládá rozpočet. Ve 3. čtvrtletí byl jednorázový příjem z delimitace 

díky prodeji budovy DOS ve výši 3333831 Kč. Tento příjem nelze věcně započítávat do 

plnění běžného rozpočtu VOS. KK se zabývala možnými variantami zhodnocení těchto 

prostředků.  
 

 

 Odvod členských příspěvků a evidenční listy ZO VOS. 
 

Kontrolní komise se opakovaně zabývala plněním povinnosti ZO uhradit členské příspěvky 

a dodat na sekretariát EL KK důrazně žádá ty ZO, které doposud nezaplatily členské 

příspěvky či neodevzdaly evidenční listy, aby tak obratem učinily. Předsedy těchto ZO 

vyzve KK dopisem, aby co nejrychleji zjednali nápravu. Členové KK se navíc osobně obrátí 

s připomenutím této povinnosti na ZO v okruhu jejich působnosti, kterých se to týká. 

 

 



 Různé. 
 

 KK doporučuje provést provizorní aktualizaci základních údajů na webových 

stránkách VOS a tyto údaje udržovat aktuální do vyřešení realizace nových 

webových stránek VOS  

 KK konstatovala, že ukončení nájmu a předání prostor sekretariátu na nám. W. 

Churchilla proběhlo bez problémů, a vzala na vědomí likvidační protokol týkající 

se majetku vyřazeného v souvislosti se stěhováním. 

 Ing. Luňáček informoval o jednáních RK MSDEU, kterých  se účastnil. Jmenovitě 

jde o 18.3., 8.4., 20.5. a 16.9. Náplní jednání byla úprava stanov MSDEU, příprava 

dokumentů souvisejících s odprodejem zbývajících nemovitostí tak, aby byl 

dodržen termín ukončení činnosti MSDEU do konce roku 2027 

 Termín příštího zasedání KK bude upřesněn na semináři 12.11.2019.  

 

 
 

V Praze 6. 11. 2019                       Za správnost: Dr. Bauer 

 

 

 


