
Informace o jednání výboru únor 2020 

Výbor se sešel na své jednání mimořádně dne 12. 02. 2020 od 18,00 hod., v restauraci 
Nautilus. Přítomni byli účetní p. Olga Mušková, tajemník p. Ondřej Fér, Bc., hospodář p. 
Miroslav Sihelník, předseda Ján Bíly a důvěrník p. Zdeněk Navrátil. Za kontrolní komisy byl 
přítomen předseda p. Pavel Pokorný. 

Výbor projednal následující záležitosti; 

1) Zabýval se výsledky revize finančního hospodářství organizace za kalendářní rok 
2019. Podklady zpracovala elektronicky v profesní kvalitě účetní p. Mušková. Velmi 
podrobně byl zpracován peněžní deník a jeho 9 příloh. Z rozboru plnění schváleného 
rozpočtu na ČS pro rok 2019 vyplynulo, že jsme překročili přijatý rozpočet ve výši 
51 100 Kč o 12 738 Kč na celkovou částku 63 838 Kč, rozdíl byl uhrazen ze 
schválené částky z účtu organizace. Jako hlavní příčina překročení rozpočtu jsou 
nepředpokládané výdaje za zhotovení odpočívadla u skladu, lávky přes Chrochvický 
potok a rekonstrukci lesního pramene a v neposlední řadě neuhrazenými poplatky 
vlastníků v počtu 7 v celkové výši 4 800 Kč a nevybráním předpokládané výši Kč od 
vlastníků. Vybráno bylo oproti rozpočtu 48 842 Kč předpoklad byl 51 000 Kč. Podle 
provedené inventury financí máme v hotovosti u účetní 22 638 Kč a na účtu 
organizace u UniCredit Bank 113 795 Kč. Celkem máme k dispozici 136 633 Kč. 
Výbor revizi financí schválil bez připomínek. 

2) Dále se výbor zabýval platbami vlastníků pro kalendářní rok 2020. Pro letošní rok se 
předpokládá příjem 62 200 Kč v případě, že budou vybrány všechny poplatky t. j 
účelové příspěvky a poplatky za neodpracované brigádnické hodiny vlastníků v roce 
2019. Platby za neodpracované brigádnické hodiny byly zpracovány na základě 
podkladů od důvěrníků. Výbor neobdržel podklad pouze od důvěrníka Laskoše a to 
ani po opakovaných žádostech. Platby vlastníků byly výborem schváleny a budou 
s nimi seznámeni vlastníci zveřejněním na našich webových stránkách, ve vývěskách 
na Osadě a na ČS v dubnu. Příjmové doklady vyhotoví účetní p. Mušková 
elektronickou cestou. Členské známky ČZS, jakož i Rukověti zahrádkáře, převzala 
účetní od Územního sdružení a budou předány důvěrníkům na dubnové výborové 
schůzi. 

3) Výbor se dále seznámil se stavem lesního pramene a stanovil zahájit napouštění 
nádrží na Osadě vzhledem k současnému příznivému počasí již 16. 2. 2020. O stavu 
pramene podal informaci hlavní vodnář a tajemník p. Ondřej Fér. Doplnil ho hospodář 
p. Miroslav Sihelník. Bylo konstatováno, že bude třeba nádrž jímacího pramene 
vhodně zakrýt, aby nedošlo ke znečišťování zachycené vody spadaným listím a jiným 
materiálem. 

4) Výbor uložil předsedovi zabukovat jednací místnost v jídelně ZŠ Želenice pro jednání 
členské schůze a to 25. 4. 2020 od 09,00 hod. 

5) Dále se výbor zabýval doplněním výboru po ukončení činnosti předsedy ke dni 30. 4. 
2020 a ustanovením důvěrníka za Michala Macha, který ukončil členství v ČZS  a 
prodal parcelu. Bylo doporučeno členům výboru, aby hovořili s vlastníky s cílem 
získat je k práci ve výboru ZO pro Osadu. Tajemník p. Fér informoval, že předběžně 
hovořil se zástupcem hlavního vodnáře p. Martinem Podolníkem, který je ochoten 
vykonávat funkci důvěrníka za Michala Macha. 

6) Účetní proplatila oprávněné výdaje ve výši 663 Kč. 

                                                                                               Zpracoval Ján Bíly, předseda výboru 


