
P ítomni:

Hosté:

Zápis č.4

ziednání ÚRK OrIa ze dne 8. 12.2O2O

br. Čáp Bohuslav, Jind ich Kocour, Marie Brázdová

ses. tng. Miluše Macková, ses. Dudková, ses. Davidová

Program iednání: 1. Kontrola pokladních dokladťr
2. Kontrola fa ktu r

3. Mistrovství Evropy ve futsalu knéží
4. Kontrola bankovních v, pisri

5.Zápis z ].0. zasedání v,ikonného p edsednictva z t.9.2020
6. Usnesení

Ad 1. Kontrola pokladních doklad

Provedena kontrola p íjmov, ch a v, dajov, ch pokladních doklad roku 2020 č, 100 001-- 100

].54. Drobné nedostatky odstraněny na místě, dále bez závad.

Ad 2. Kontrola faktur

Provedena kontrola vydan,ch FVYD 200 001 - 200 066

Bylo doporučeno k fakturám p ikládat podklady pro fakturaci, je-li to možné a hospodárné.

Bylo provedena kontrola p ijat, ch FPR| 200 001- 200 183.

Drobné nedostatky odstraněny na místě, dále bez závad.

Komise se shodla, že kontrola vydan, ch faktur pro OFL bude proveden za cel rok 2020 na

p íštím zasedání komise.

Ad 3. Mistrovství Evropv futsalu kněží

Provedena kontrola dokumentace k mistroství Evropy futsalu kněží., akce skončila s kladn, m

hospodá sk, m v, sledkem.

Ad 4. Kontrola bankovních vúpis

Kontrola čtrj: 3 ričt u KB, na běžném ričtu je 2 z27 tis. Kč k 30.11.2020.

Ad s.Zápis 7tO. zasedání v, konného p edsednicWa zI..9.2O2O

Kontrola všech doklad souvisejících s rekonstrukcí na Kurské byla provedena URK dne

25.IL.2}L9 byly doloženy faktury včetně rozpisu proveden, ch prací a na nákup vybavenÍ.

Ad 6. Usnesení

ÚRK konstatuje, že vedení ričetnictví je p ehledne. Únr konstatuje, že styl Četnictví
pokračuje ve d íve domluveném stylu, p edevším popis ričelu a drjvodu fakturace. Komise se



shodla, že kontrola vydaných faktur pro OFL bude proveden za celý rok 2O2O na příŠtím

zasedání komise.

Zapsala: M. Brázdová {.*"_2(R"
ó

Bohuslav Čáp, preaseda únr

V Brně dne 8. t2.2020
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