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Stanislav Kamba- p edseda
Ceslav Skva il místop edseda
Lenka Karhanová - člen
Miluše Macková - 1. místostarostka ORLA

Projedntínív sledk hospoda ení roku 2016
2. PIarL činnosti EHR 20 1 7
3. Rrizné
1.

Ekonomicko-hospodá skáradaprojednala q sledky hospoda ení za rok20l6 a k tomu obdržela
následující podklady : Schválen rozpočet Orla na rok20l6, čerprání rozpočtu ORLAv roce 2016,
kter byl ust edím zpracovánve struktu e schváleného rozpočtu, Rozpis na akce 2016, Rozvaha
k 3 1.I2.20l6,Y ykaz zisk a ďrát k 3l.12.2016.
EHR se zabyvala otázkou, zdačerpáni položky Fond starosty ve \. ši 52 000 Kč ( 12 000 Kč
odměny jednottím v rámci OBL, 40 000 Kč - odstranění havarijního stavu Orlovny P elouč) je
systémovéešenív rámci rozpoětu Orla. Doporučuje odměny jednotzaíadít do kapitoly rozpočfu
Ust ední aktivity kapitola 8.
Ekonomicko-hospodá skáradaneshledala v p edloženl ch materiálech nedostatky, a proto
doporučuje rist ední radě v,. sledky hospoda ení za rok 2016 po projednání schválit.

-

Sestra Macková informovala EHR o čerpání dotací z VtŠVtt v roce 2016.
Se župami byly podeps:íny smlouvy o poskytrrutí dotací a byly do smluv zapracovány podmínky
z MSMT. (p enesení podmínek na složku, které poskytujeme dotace bylo i p edmětem nedármo
proběhlé kontroly NKO Konečny termín, kdy bylo možnépodatžádost o čerpání dotace byl
Il.t2.20l6 a dle Směrnice č. 10 Čt.: UoO + aČ1.4 bod5 do 5 dnri (pokud je vše v po ádku) je
dotace vyplacena st edím na ričet župy. Poslední vyplacení dotací nažupníričty proběhlo

16.12.2016. Dotace z VtŠVttv tomto termínu nevyčerpaly tyto župy ajednoty.

Program III Všeobecná sportovní činnost
ŽupaKad|čiákova - Haví ov 8.000,- Kč - žádost o p evod doručena poštou t3.I2.20I6 po
t_elefonické v, zvé doložili chybějící doklady 20.12. ve 14 hod.
Zupa Svatováclavská - župa9.790,- Kč - nedoloženažádost o p evod
Dob íš45. 378,- Kč - žádost o p evod doložena 22.12.2016
Kolín 3.043,- Kč - nedoloženažádost o p evod
Celkem nevyčerpáno : 66.2ll,- Kč

Program IV Údržba a provozsportovních zaíizeni
Župa Jirsíkova - ČeskéBudějovice 103.565,- Kč - žádost doložena 2I.I2. 2016 bezpot ebn ch
doklad
Žl:paKadlčákova - Haví ov 9.205,- Kč - žádost o p evod doručena poštou 13.t2.20I6 po

telefonické výzvé doložili chybějící doklady 20.12. ve 14 hod.
ŽupaKozinova - Plzeň 9.720,- Kč - nedoloženažádost o převod
Župa Svatováclavská- Dobříš 78.498,- Kč - žádost o převod doložena 21.12.2016
Župa Šilingrova - Strážnice 20.834Kč - nedočerpáno

Celkem nevyčerpáno z 221.822,-Kč
O přidělení finančníchprostředků - kompenzace požádala župa Jirsíkova a Svatováclavská.

Dále sestra Macková informovala EHR, že Orel, ústředí obdržel žádost Orel jednota Moravské
Budějovice o prominutí půjčkyve výši 200 000 Kč. Zatimposkytnuté půjčkyve qýši 240.000,- Kč
byly prominuty.

V průběhu jednání byla přijata následující usnesení :
l. EHR projednala Plnění rozpočtu Orla2016 včetně rozpisu na jednotlivé akce, Rozvahu
k31.12.20l6,Yýkazzisku a rát k 31.I2.20t6 a doporučuje ÚR,.YSe uvedené ke schválení.
2. EHR nesouhlasí s připravovanými kompenzacemizanevyčerpané dotace z ttlŠVtt program III.
aVI. župrám, které ve stanoveném termínu nedoložily vytičtování dotací z trrtŠtUr zarok2016.
3.

EHR děkuje Ústředí orlazavčasnéa operativní řešení dočerpání nevyúčtovanýchdotací
z

4.

UŠUrv roce 2016.

EHR

Zapsal

nedoporučuje ÚR prominutí půjčkyOrel jednota Moravské Budějovice.

tanislav kamba

