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tanislav Kamba - p eclseda
Jarotttir sclrrreidr - člcn
vlastimil vahala * člen
Česlav Št<varil - čterr
Marcela Sousedíková * htlst {sekretá ka a čr-tní .lr.,dnoty Zlín. ťrtletní župy a dalšíclr

jednot)
Lenka Karlranová .- člen

1, Prodej potíílu Vrfrn$\"ská
2. Ljčtování xtsrni firnrou
3. Rťtzné

l. Prodej podílu }rranovská

P etlseda infbrmcrval o současnénr stavu v jednání o majetkovém podílu v nemovitosti Vranovská.
Starosta dostal crd VP zajistit znaleckjl posudek. Následně bude posudek projednán v EHR a VP.
Dále bylo zjištěno. že není pravdivá inf'ormace z posleclniho VP kterou sdělila ses, lV{acková a
potvrdil tcr krajsk tajemník KDU( kter budovu na Vranovské má r,e správě) . že Orel nenrěl žádné
náklacly na provoz v budově Vranovská,
P i běžném nahlédnutí do ričetnictví roku 2019 bylo zjištěno, že byly v roce 2019 na objektech
Vranovská a llinsko prtrvecleny ťrdržbá ské práce za 108 tis. Kč.

2. Účtovaní externí ťirmou

Členové E tR diskutelvali s pozvan}m lrostem v ,hody a nev hody zajištěni vedení ričetnictví
pomocí externí firm,l-. P edseda infilrmoval. že nap . Krekova župa zajistila prtr všechny jednoty
ťrčetni prc,gram na kterém si mohou pomocí dálkovélro p ístupu zpr*covávat svoje ťrčetnictví. Pokud
narazí na nějaky problém mají aaiištěnu pomoc profesionálni rrčetní.

Následně bylo schváleno následuj ící dopcrručerií:

EHR upozorňqje VP na velké riziko vedení ričetnictví externí tirntou. protože osoba která bude
nrareriály pro zaťrčttlváni p ipravovat musí znát podrobnosti o zaričtování doklad dle skutečného
zat ídění vl nosri a nákladťr Orla. Pokud toto bude znát, tak mťrže provádět zaťrčtor.áni sama v
učetnim progremu.
Dalši riziko je ochrana citliv,v:ch infbrmaci

3.R lzné

Vzhledem k současnénru nedostatku ílnancí a proinvestování f'inančního nrajetku. ktery byl na
učtech a pokladně rra konci roku 20l0 ve vyši l6,436 mil, Kč . se p,itonrní členor,é EHR slrodli na
pror,ě ení ekononrickélro a hospodárného vynakládání tjnančrrích prost edkťr v nrinulosti a



současnosti v těchto oblastech :

a) Snižotání rezervy (ze l6,136 mil Kč ) v letec:h 20l6 až do I. pol 2020
K tomu je zapotrebí zajistit ke každému období schválený rozpočet na příslušný rok včetně data

schválení a konečné skutečné závěrečné plnění rozpočtu v příslušném roce včetně data schváleni.

Za EHR se této oblasti bude věnovat : br. Schneidr. ses, Karhanová

b) Vytičttlvání dolací za obdabí 2() l6 až do l, pal. 2()20 včetně současně čerpaných
K tclmu je zapotřebí zajistit ke každémtr obdobi vyťrčtování dotací- Dále pali přehled žádostí o

dotace pro rok 20?0 a plán jsjích využití v roce 2020,

Za EHR se této oblasti bude věnovat : br. Schneidr. ses, Karhanová

c) Investice Kurská
Vzhledem k tomu. že předložené t-aktury na stavební práce nemají předepsané náležitosti a nejsou
dosud v účetnicwí založeny jejich přílohy. není možné zjistit. zda bylo potupováno při pořizování
investice hospodámě.
Při nahlédnutí do ťaktury za vybavení bylo zjištěno, že tato faktura budí podezření
z nehospodárnosti v případě nákupu prosklené vitríny zacca4l tis. Kč.

Proto je k posouzení hospodámosti zapotřebí zajistit veškeré přilohy k fakturám za tuto investici a
další doklady pro porvrzení hospodámého vynakládání financí Orla při pořizování této investice.
Je přinejmenším nestandartní. že chybějící doklady nebyly poskytnuty účetní.

Za EHR se této oblastibude věnovat : br. Kamba" br. Škvařil

d) Investice Hlinsko a hospodórnost umístění archivu v Hlinsht
K tomu je zapotřebí zajistit veškeré doklady týkající se pořízení této investice. nákladů na opravy a
provoz od pořízení až do současnosti. Dále pak náklady na přestěhování archivu a provoz archivu
do současnosti.
K tomu veškeré výnosy za celé období.

Za EHR se této oblasti bude věnovat : br. Kamba. br. Vahala

e) PersonáIní absazení ústředí
Předaný popis činností je zapotřebí doplnit o počet hodin za měsíc u jednotlivých činností a roční
mzdu u jednotlivých pracovních pozic.

Za EHR se této oblasti bude věnovat: br, Kamba

hpsal: Stanislav Kamba


