
55. konvent Pražského seniorátu ČCE - 3. zasedání, 11. listopadu 2017, Jižní Město         Tisk č. 10 b

ZPRÁVA O REVIZÍCH SBOROVÉHO HOSPODAŘENÍ

Zasedání konventu v roce 2016 zvolilo 9 revizorů hospodaření na dva roky (tedy fakticky na „pracovní“ roky: 2017
a 2018). Br. Petr Ženatý  na funkci revizora na jaře rezignoval z důvodu přestěhování mimo seniorátu. Na jarní 
poradě v sídle seniorátu se revizoři rozdělili do pracovních skupin a sborů vybraných k letošním revizím takto: 

 Radotín: Jana Fučíkovská, Štěpán Nadrchal
 Střešovice: Eva Svobodová, Jakub Šilar
 Libeň: Tomáš Jelínek, Miloslava Pohlová
 Horní Počernice: Jaroslav Günter, Alena Thurzová
 Seniorátní hospodaření: Jaroslav Günter

V průběhu roku pak proběhlo všech pět revizí. Tato zpráva referuje o čtyřech revizích ve sborech seniorátu. 
Zápis z revize seniorátního hospodaření je konventu k dispozici v tisku č. 10 a.

Všem revizorům za jejich dobrovolnickou práci pro seniorát děkujeme, letos pak zvláště Jaroslavu Günterovi, 
který vykonal dvě revize. 

Shrnutí některých doporučení ze zápisů z revizí hospodaření sborů (na jaro 2018 je naplánovaná kontrola plnění 
těchto zadaných úkolů či doporučení): 

Vypracovat či aktualizovat vnitřní směrnici/e pro oblast účetnictví, oběhu účetních dokladů, hospodaření, 
oceňování majetku a inventarizace, zařazování a vyřazování majetku z účetní evidence, poskytování 
cestovních náhrad, archivaci, skartaci…

Doplnit chybějící kontrolní podpisy faráře či kurátora na příjmových a výdajových pokladních dokladech.
Oddělit funkce pokladníka a účetního.
Zajistit všechny potřebné revize (elektro, hromosvodů, plynového zařízení, hasicích přístrojů i přenosných el. 

spotřebičů a prodlužovacích kabelů) v souladu s příslušnými normami.
Zavést a průběžně aktualizovat označení únikových cest, požární a poplachové směrnice.
Vést inventarizační seznamy přesně a podrobně.
Uzavřít s pokladní/m smlouvu o hmotné odpovědnosti.
Upřesnit pravidla nakládání s některými fondy.
Konzultovat správné účtování některých položek.
Věnovat se otázce služebního bytu v souvislosti se směrnicí synodní rady.
Sepsat smlouvu o hmotné odpovědnosti s pokladníkem. 
Zvážit odepisování budov a zvýšit tak vypovídací hodnotu účetnictví.

Shrnutí sepsal na základě zpráv z revizí sborů Roman Mazur 


