
Prítom n i:

Hosté:

Zápis č.6

ziedn ání Únr Orla ze dne 13 .7.2O2L

br. Čáp Bohuslav, J ind rich Kocour, Marie B rázdová

ses. lng. Miluše Macková

Program jednání:
1. Smlouvy za roky 2019 a2O2o,za áování jejich vrinosri a náklad a jejich

zat íděnív ričetní závérce

2. Kontrola stavu hmotného majetku, kterri je veden v ričetnictví

3. Kontrola mistrovství Evropy ve futsalu kněží

4. Usnesení

Ad 1. kontrola smluv a ieiich zaríčtování

Byla provedena namátková kontrola smluv.

Smlouva o poskytnutí dotace Dlo4O3l2o19/KUK Zlínsk kraj z roku 20].9 na 98 000,-, a jejich

zaúrčtovánív hlavnírjčetníknize. P íjem prost edkůr na rlčet Orla 02.12.2OL9 za(ňtovánína

čet 221.001.
Smlouva o poskytnutídaru MlI9l234 s Teplárny Brno, a.s. z roku 2Ot9 40 000,-, folklorní

festivaluv Brně a jejich zarjčtovánív hlavníričetníknize. P íjem prost edkri na riČetOrla

17,5.2OI9 za čtování na ričet 221,.OOL

Smlouva o poskytnutídaru s Lighthouse Services, s.r.o. z roku 2020 na 500 000,- na Po ádání

kulturních a zejména sportovních akcí Ust edím Orla ČR a její za čtování v hlavníknize.

P íjem prost edk na ričet orla 11.3.2020 zarjčtování na čet 221.001.

Ad 2. Kontrola hmotného maietku

Hmotnri majetek je veden v četnictví na ričtu 0 a jsou to stavby a budovy (kurt Pellicova,

Hlinsko, Vranovská a Kurská), věci movité (osobní auto Škoda, nábytek), pozemky

(Vranovské, Kurská), umělecká díla (Sv. Host,ín).

Na podnět ses. Mackové byla znovu provedena kontrola akce. Byla provedena kontrola

jednotliv ch smluv na sponzorské dary, jejich p íjem na bankovním rjČtu a jejich zariČtování

v hlavníknize v roce 20]_9 a 2O2O. Celkov v sledek akce + 158 871,- . Nebyly zjiŠtěnY Žádné

nesrovnalosti.

Ad 4. Usnesení

úRK konstatuje, že v jednotliv, ch kontrolovan, ch oblastech jsou jednotlivé poloŽky doloŽenY

v, pisy, smlouvami, za čtováním a jsou tedy v souladu s rjčetní závěrkou.

Zapsala: M. Brázdová

Bohuslav Čá

V Brně dne 13" 7 " ZO2I
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