FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
Odvolací a revizní komise
Na Střelnici 39, P.O.BOX 79, 779 11 Olomouc 9

Zápis č. 2/2017
ze schůze ORK OKFS v Olomouci, konané dne 2.5.2017
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Faltýnek Vlastimil, Svozil Jiří, Ing. Rulíšek Vladislav, Ing.Rácová Jana, Kubalák Jan
Pavel Peřina – sekretář svazu,

Program:
1. Kontrola úkolů z minulé schůze a zápisu
Všechny úkoly ze zápisu č.1 byly splněny.
2. Došlá pošta a informace VV a odborných komisí
Sekretář svazu p.Peřina informoval o zasedáních VV a odborných komisí. Pro ORK nebyla přijata žádná
pošta a nebylo tedy potřeba zabývat se došlou poštou.
3. Kontrola účetních dokladů a hospodaření svazu za 1. čtvrtletí roku 2017
Stav hotovosti v pokladně k 1.1.2017 – 472,-Kč
Stav hotovosti v pokladně k 31.3.2017 – 40.690,-Kč
Stav na BÚ svazu k 1.1.2017 – 1.168.047,-Kč
Stav na BÚ svazu k 31.3.2017 – 1.047.509,-Kč
Členy ORK byly zkontrolovány účetní doklady za 1. čtvrtletí roku 2017. Kontrolou bylo konstatováno,
že jak příjmové doklady, tak i výdajové doklady jsou řádně vedeny v účetnictví v neporušených číselných
řadách a řádně zaúčtovány dle účetních osnov.
Byl provedena kontrola namátkově vybraných dokladů:
Hotovost
Doklad hotovostní příjmový P1 – 14HP0157 – poplatek za školení trenérů licence B, doložena prezenční
listina, řádně zaúčtován – bez závad.
Doklad hotovostní výdajový P2 – 14HV072 – služební cesta, řádně zaúčtován – bez závad.
Doklad hotovostní výdajový P29 – 14HV0103 – strava na semináři KR, řádně zaúčtován – doporučení ORK
pro KR – uvádět na dokladech za stravu do budoucna množství jídel, pití, aby byla možná kontrola
s prezenční listinou.
Banka
Doklad bezhotovostní výdajový D6 – faktura Lukáš Staroba – lektorská činnost při školení trenérů licence B
– řádně zaúčtován, doporučení pro TMK instruovat lektory, aby byl uveden na faktuře termín od – do
a počet vyučovaných hodin.
Doklad bezhotovostní výdajový D10 – Smlouva mezi nadačním fondem O KFS a Regionální fotbalovou
akademií Olomoucké kraje o zápůjčce finančních prostředků – řádně zaúčtován, finanční částka již vrácena
na účet O KFS před termínem splatnosti – na smlouvě chybí podpis místopředsedy Nadačního fondu
Mgr. Ondrouška – neprodleně doplnit.

Doklad bezhotovostní výdajový D22 – publikace British Publishing House, řádně zaúčtován – uhrazen
předsedou VV Mgr. Kalábem hotovostním výdajovým dokladem P41 – 14HP0142, řádně zaúčtován, bez
závad.
4. Různé:
Předseda ORK V. Faltýnek projednal s Mgr. Vladimírem Hulou účast na jednáních ORK.Na dnešní schůzi
se omluvil vzhledem ke svému programu, a pokud mu to bude časově vyhovovat, vždy se rád zúčastní.

V Olomouci 2.5.2017
Zapsal
Vlastimil Faltýnek, předseda ORK OKFS

Příští schůze se bude konat 6.června 2017 v 15 hodin v sídle OKFS

