Zápis
z mimořádného společného jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu,
z.s., místní organizace v Letohradě, konané dne 13.10.2016 ve 18.30 hod.
v klubovně MO.
Přítomni:
Členové výboru (dále jen V) : PharmDr. Josef Marek, Ing. Lubomír Fiedler, Ing. Jan Krsek,
Jiří Kubový,
DK: předseda DK Jiří Žerníček,
Omluveni: Hubálek Lukáš,
Hosté:
Usnášení schopnost V
Schůze V je počtem přítomných členů 4
usnášeníschopná.

z celkového počtu 5-ti členů výboru

Jednání VS s následujícím programem zahájil Ing. Lubomír Fiedler, který také jednání
vedl po celém svém průběhu.
Ověřovatelem zápisu (usnesení) z VS byl schválen PharmDr. Marek Josef
pro 4

proti 0

zdrželo se 0

Navržený program jednání mimořádné VS:
1. Návrh a schválení závazných podmínek pro evidenci a nakládání s hotovostními fin.
prostředky prostřednictvím vedlejší poklady v líhni, pronájem klubovny.

Hlasování o programu jednání:
pro 4

proti 0 zdrželo se 0

Pro navržený program se vyslovilo celkem 4 členů V z 5-ti - program jednání byl tedy
schválen

Program jednání
B. Výbor MO schvaluje:
Ad1) Návrh a schválení závazných podmínek k evidenci a nakládání s hotovostními
fin. prostředky prostřednictvím vedlejší poklady v líhni, pronájem klubovny.
1. Pokladna v líhni bude od tohoto dne pouze příjmová. Znamená to, že do této
vedlejší pokladny budou přijmány pouze hotovostní příjmy z:
-

prodeje ryb

-

prodeje krmení

2. Min. zůstatek v pokladně bude udržován ve výši min. 3 000,- (v drobných a
bankovkách umožňující příjem a vracení). Za tento stav odpovídají ti, kteří jako
poslední s příjmy do poklady manipulovali při svém prodeji dle bodu 1.
3. Stav výše finanční hotovosti v pokladně si bude průběžně hlídat účetní jejím
odebírámím do hlavní pokladny (učiní o tom vždy písemný záznam v knížce stavů
příjmů do vedlejší pokladny), aby v pokladně nezůstávala dlouhodobvě vyšší
hotovost.
4. Výdaje na drobné nákupy materiálu, PHM, chemie…… budou nakupující členové
výboru realizovat výlučně z hlavní pokladny u účetního v lékárně a to na základě
předloženého výdajového dokladu (účtenky). Tyto vydané doklady budou vždy
předloženy výboru – statutárnímu orgánu MO na nejbližší VS k osvědčení jejich
oprávněnosti.
5. Hotovost z pokladny bude vždy uzavřena v kanceláři v dřevěnném kontejneru. Za
to odpovídá poslední prodejce v líhni, který pokladnu použil.

6. Uzavírání nájemní smlouvy, výběr nájemného a vyúčtování pronájmů z klubovny:
Současný stav při uzavírání smlouvy o nájmu, výběru nájemného a jeho
vyúčtování do hl. pokladny je od správce klubovny zcela nevyhovující.
S okamžitou platností bude správce klubovny postupovat při sjednání nájmu,
výběru a odvodu nájemného tak, že nejpozději do týdne od uzavření smlouvy o
nájmu (uskutečnění nájmu) a výběru nájemného, bude podepsaná smlouva o nájmu
i vyinkasovaná hotovostní tržba předána do hl. pokladny účetního v lékárně.
Účetní bude každou VS výboru předkládat údaje o počtech uskutečněného
nájmu, jeho sjednané výši a celkově vybrané hotovosti za období mezi VS.

Tyto doklady a vybrané nájemné za 2016 do současnosti budou vypořádány
nejpozději do 20.10.2016. Za toho odpovídá správce klubovny Ondra Hubálek a
účetní MO. V případě, že si účetnií nebude jist, kolik nájmů bylo v roce 2016 již
uskutečněno, tyto podklady mu dodá jednatel, který je má k dispozici z běžné
kontrolní činnosti.

Pozn: Evidence pomocí EET
Činnost sploku je činností zvláštní, na kterou se ve své většině EET nevztahuje.
Prodeje ryb a krmení v hotovosti je spojena v hl. činností MO – tj. chov ryb. Týká
se i prodejů ryb, které se nakoupí a dál dokrmují a pak prodají. EET se nevztahuje
na spolek i v případě příjmu z jednorázových akcí (Výnoční prodeje, rybí hody,
závody s jistotou do výše těchto celjk. příjmu 170 tis./rok). Nájemné klubovny
možná pod EET spadne ale až v poslední etapě roku 2018. Na ubytovací služby stáhneme tuto nabídku z webu MO.

Zapsal: Ing. Fiedler Lubomír - jednatel

………………………………………………….

Zápis ověřil: PharDr Josef Marek ………………………………………..……….
V Letohradě dne 13.10.2016

