POKYN Č. 02/P/2009
předsedy Krajské rady Junáka Libereckého kraje k provedení revize
Úvodní ustanovení
(1)

Pokyn řeší problematiku revizí, které budou provedeny v průběhu roku 2009 revizní komisí Libereckého
junáckého kraje (dále RK VOJ).

(2)

Hlavním cílem opatření je zjistit stav na nově přímo podřízených jednotkách v některých oblastech
hospodaření za účelem minimalizaci případných nedostatků, a tím předcházení případným problémům
majících dopad na junácký kraj jako nadřízenou jednotku.

(3)

Opatření vychází z Plánu činnosti na rok 2009, schváleného Krajskou radou Junáka Libereckého kraje
(dále jen KRJ) na svém zasedání dne 18. 1. 2009, jehož součástí je i plán revizí pro týž kalendářní rok.

Provádění revizí přímo RK ZOJ
(4)

Každá ze základních organizačních jednotek přímo podřízených Libereckému junáckému kraji (dále ZOJ)
provede sama kompletní revizi svého hospodaření za období kalendářního roku 2008 a úplnou fyzickou
inventarizaci.

(5)

Nejzazší termín provedení revize podle bodu (4) je 31. 5. 2009.

(6)

Revizní komise (dále RK) ZOJ zašlou kopii své zprávy v elektronické podobě na e-mailovou adresu KRJ
info@skautlib.cz do 14 kalendářních dní ode dne ukončení revize.

(7)

V případě zjištění nedostatků, zajistí statutární orgán ZOJ jejich co nejrychlejší nápravu.

(8)

Závěrečnou zprávu RK ZOJ, včetně (ne)odstraněných nedostatků, vypracují a zašlou elektronicky na
e-mailovou adresu KRJ info@skautlib.cz nejpozději do 31. 7. 2009.

(9)

Pokud revize v rozsahu stanoveném v bodě (4) proběhla v době 6 měsíců bezprostředně předcházejících
dnu vydání tohoto pokynu, nemusí RK ZOJ tuto revizi provádět a pouze zašle závěrečnou zprávu podle
bodu (8).

Revize organizačních jednotek RK VOJ
(10) Následně provede revizi těchto ZOJ v termínu od 1. 8. 2009 do 31. 10. 2009 RK VOJ, se zvláštním
zřetelem na oblast závazků, nemovitostí a evidenci DHIM.
(11) Se závěry seznámí RK VOJ nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne ukončení revize písemně
statutárního zástupce dotčené ZOJ a předsedu KRJ v elektronické podobě na e-mailovou adresu KRJ
info@skautlib.cz.
(12) V případě zjištění nedostatků, zajistí statutární orgán ZOJ jejich co nejrychlejší nápravu.
(13) Závěrečnou zprávu RK VOJ předloží její předseda na prosincovém zasedání KRJ.

Závěrečná ustanovení
(14) Pokyn nabývá účinnosti dne 2. 2. 2009.
V Liberci, dne 30. 1. 2009
Ondřej Peřina - Jerry, v. r.
předseda KRJ
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