Kontrolní zpráva
spolku

Společnost Ferdinanda Peroutky
Dle článku X. stanov spolku podávám kontrolní zprávu za rok 2018
1. Podle mého názoru naplňovala SFP činnost v souladu se svými stanovami a důsledně, zejména
tím, že:
a./ Při výročí narození Ferdinanda Peroutky udělila Ceny FP dvěma novinářům za rok 2017.
b./ Spolupracovala s médii a nakladateli za účelem propagace díla Ferdinanda Peroutky.
c./ Pokračovala v přípravě na vydání tvorby Ferdinanda Peroutky.
2. Spolek se při tom řídil svým statutem a jednacím řádem, jakož i jednacím řádem pro volbu
nositelů Cen FP.
3. Kontrolor spolku vykonal 16. 4. 2019 kontrolu účtů a hospodaření spolku, jež vede jednatelka
spolku, a konstatoval, že náklady na činnost spolku byly vynakládány účelně a účetnictví bylo
vedeno řádně.
Doporučení pro další rok:
Jelikož částka za pohoštění při udílení Cen FP 7. února 2018 je poměrně vysoká - 25 tisíc Kč
s DPH, možná až 500,- Kč na osobu (po cenách laureátů daleko nejvyšší) doporučuji požadovat
od dodavatele v dalším ročníku udílení CFP jako přílohu i dodací list s výčtem vydaných nápojů
a pochutin.
Vedle vyúčtování a zprávy pro donátory – nadační fond a MUDr. Stránského (pokud se již nestalo)
připomínám i povinnost vypracovat Výroční zprávu o činnosti spolku za rok 2018 a schválit ji spolu
s kontrolní zprávou do 30. 6. 2019, a do 30. 7. 2019 (dle stanov je to možné „per rollam“) ji zaslat
spolkovému rejstříku při MS v Praze, případně zveřejnit VZ na webové stránce spolku.
Připomínky ke kontrolní a výroční zprávě i jejich schválení můžeme vykonat při schůzi spolku
v jeho sídle - 29. května 2019.
Připomínám spolku SFP povinnost uspořádat v roce 2019 volby předsedy a místopředsedy spolku
na další čtyřleté období dle čl. VII. a VIII. Stanov SFP.
Zároveň upozorňuji na možnost změny stanov v souvislosti s čl. XI. s ukončením přípravy státní
správy na přijetí lex specialis - Zákona o veřejné prospěšnosti.
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