Zpráva o hospodaření s finančními prostředky ZO ČSV,
z.s. Odry za rok 2017
Základní organizace Českého svazu včelařů Odry, má svůj bankovní účet č. 2401068283/2010 u
Fio banky. S finančními prostředky na bankovním účtu, mohou nakládat v souladu s ekonomickými
pravidly jen osoby, mající platný podpisový vzor a přístupová práva. Jsou to, jednatelka ZO př.
Zuzana KOŘENKOVÁ, předsedkyně ZO př. Dis. Kristýna ONDŘEJOVÁ a pokladník ZO př. Josef
ŠVARC. Příjmy a výdaje na bankovním účtu jsou vedeny v elektronickém bankovnictví, kdy je
možné kdykoliv po přihlášení se na účet přístupovým heslem, kontrolovat stav financí na účtu,
zadávat příkazy k platbám. Současně také dokumentovat výši finančních prostředků vytisknutím
potřebných dokumentů k příjmům a vydáním, a také měsíčních výpisů. Tato dokumentace se
soustřeďuje u pokladníka ZO, př. Josefa Švarce. K účtu nám byla bankou vydána platební karta,
která je uložena u pokladníka př. Josefa Švarce.
Zůstatek na bankovním účtu u Fio banky byl k 1.1.2017
Příjmy celkem na bankovní účet u Fio banky byly od 1.1.2017 do 31.12.2017
Výdaje celkem z bankovním účtu u Fio banky byly od 1.1.2017 do 31.12.2017
Zůstatek na bankovním účtu u Fio banky byl k 31.12.2017

59044,60 Kč
215089,48 Kč
213989,40 Kč
60144,68 Kč

Jednotlivé položky příjmů na bankovní účet od 1.1.2017 do 31.12.2017:
Převod zůstatku ze zrušeného účtu Era u poštovní spořitelny ČSOB
654,48 Kč
Dotace od MZe ČR Praha za fakturu rozborů měli na mor včelího plodu z 23.9.2016
4035,- Kč
Dotace města Odry na projekt „Včelařská setkání 2017“
8000,- Kč
Zálohy vybrané od účastníků na tématický zájezd na pouť Svatý Hostýn
3954,- Kč
Dotace města Odry na projekt „Ochranné respirátory k ošetření včelstev aerosolem“
5000,- Kč
Finanční dar obecního úřadu Heřmanice u Oder na nákup ochranných respirátorů
s filtrační vložkou na ochranu léčitelů včelstev aerosolem
1000,- Kč
Dotace obce Jakubčovice nad Odrou na nákup ochranného respirátoru s vložkou
1500,- Kč
Finanční dar Městyse Spálov na nákup ochranného respirátoru před aerosolem
1500,- Kč
Celková suma dotací 1.D v roce 2017, pro výplatu žadatelům na zazimovaná včelstva 156624,- Kč
Dotace ve výši 50 % od ČSV z.s. Praha na zakoupený aerosolový vyvíječ
2350,- Kč
Úhrada vynaložených nákladů na administraci dotací 1.D od OS ČSV z.s. Nový Jičín
3184,- Kč
Dotace na provedená léčení včelstev aerosolem z roku 2016
7830,- Kč
Finanční dar od obce Luboměř na pokrytí nákladů na hudební produkci plesu 10.2.2018 5000,- Kč
Členské příspěvky, doplatky členských příspěvků, registrační poplatky r.2017 – r.2018 13922,- Kč
Jednotlivé položky výdajů z bankovního účtu od 1.1.2017 do 31.12.2017:
Výběr pro doplnění peněžní hotovosti v pokladně ZO ČSV,z.s. Odry 30.1.2017
Odvod podílu členských příspěvků ČSV Praha za 8 nových členů ZO
Vrácení registračních poplatků za 15 včelstev – tyto poplatky nebyly stanoveny v CIS
Poplatek OSA za hudební produkci na plese v Luboměři 25.2.2017
Faktura za dopravu účastníků zájezdu na Svatý Hostýn 21.5.2017
1.

10000,- Kč
2031,20 Kč
220,- Kč
1029,- Kč
4554,- Kč

Vrácení přeplatků vybraných záloh na zájezd na Svatý Hostýn
504,- Kč
Platby OO ČSV Nový Jičín za objednaná a odebraná léčiva pro včelstva ZO ČSV Odry 9650,- Kč
Faktura z 15.8.2017 za rozbor měli na mor včelího plodu SVÚ Olomouc
12395,- Kč
Faktura za náhradní díly na opravované aerosolové vyvíječe ZO ČSV Odry
488,- Kč
Cestovné přednášejícímu př. Ladislavu Procházkovi na přednášce 12.11.2017 v Luboměři 493,- Kč
Výběr hotovosti pro výplaty dotací 1.D chovatelům, podle počtu zazimovaných včelstev 63082,- Kč
Suma výplat dotací 1.D na účty chovatelů podle počtu zazimovaných včelstev
48516,- Kč
Vrácení nevyplacené dotace 1.D MZe ČR Praha z důvodu úmrtí chovatele
2184,- Kč
Faktura za grafické práce, tisk propagačních materiálů a plakátů na „Medový den“
2700,- Kč
Faktura za nákup ochranných polomasek a filtrů pro léčení aerosolem
9208,- Kč
Faktura za aerosolový vyvíječ dodaný VÚV Dol-Máslovice
4700,- Kč
Odvod členských příspěvků členů ZO ČSV Odry, ČSV Praha na rok 2018
34819,20 Kč
Náhrady nákladů cestovného funkcionářů ZO ČSV Odry
1366,- Kč
Poštovné, kancelářské potřeby, nájemné celkem
4308,- Kč
Faktura za knihy s včelařskou tématikou jako ceny na „oderský medový den“
830,- Kč
Náhrady funkcionářům ZO ČSV Odry
900,- Kč
Smuteční kytice na pohřby zemřelých členů spolku př. Filipa a př. Ondřeje
500,- Kč
Pokladna ZO ČSV Odry:
Zůstatek peněžní hotovosti v pokladně k 1.1.2017 byl
Příjmy peněžní hotovosti do pokladny ZO od 1.1.2017 do 31.12.2017 byly
Výdaje peněžní hotovosti z pokladny ZO od 1.1.2017 do 31.12.2017 byly
Zůstatek peněžní hotovosti v pokladně k 31.12.2017 byl

9824,- Kč
139405,- Kč
140196,- Kč
9033,- Kč

Jednotlivé položky příjmů do pokladny ZO od 1.1.2017 do 31.12.2017:
Doplnění hotovosti v pokladně výběrem platební kartou na běžná vydání
a výběr hotovosti na přepážce v bance, na výplatu dotací 1.D, celkem
Příjmy členských příspěvků a jejich doplatky na rok 2018 od 16. členů
Hrubý příjem z plesu včelařů v Luboměři ze dne 25.2.2017
Příjem z vybraných částek od členů na léčivo Formidol a Gabon
Příjmy registračních poplatků za 20 včelstev od členů z jiných ZO
Jiné příjmy

73082,- Kč
8412,- Kč
50200,- Kč
6647,- Kč
200,- Kč
556,- Kč

Jednotlivé položky výdajů z pokladny ZO od 1.1.2017 do 31.12.2017
Proplacené výdaje v souvislosti s výkonem činnosti v roce 2017, předsedkyni,
místopředsedovi, jednatelce, pokladníkovi a důvěrníkům ZO celkem
Výdaje za ples v Luboměři 25.2.2017
Za nákup medoviny na ples v Luboměři
Proplacení faktury penzionu a hospodě U Zvoničky v Jakubčovicích n/O za
občerstvení na výroční schůzi 5.3.2017
Za provedení přednášky 13.4.2017 o včelaření, v délce 4 hodin Josefem Juráňem
Za cestovní náhrady funkcionářům ZO
2.

2500,- Kč
40105,- Kč
7068,- Kč
8150,- Kč
2000,- Kč
692,- Kč

Za poštovné, kancelářské potřeby a náklady na administraci dotací 1.D
7044,- Kč
Za proplacené účtenky nákupů dárkových balíčků do 300,- Kč jubilantům podle
jmenného seznamu v roce 2017 a smuteční kytice zemřelým, př.Mikovi př. Foltinovi
a př. MUDr. Petrželovi celkem
2812,- Kč
Sumární součet všech částek vyplacených v dotacích 1.D na včelstva po odečtu
členských příspěvků, příspěvků na činnost spolku a příspěvků na včelstva členům ZO,
a vyplacení celé dotace 1.D jednomu neorganizovanému včelaři celkem
63454,- Kč
Vrácení členských příspěvků - odečtu z dotace 1.D, př. V.Šmatelkovi, z důvodu skončení
členství k 31.12.2017
856,- Kč
Poplatky za vyvěšení 2 ks plakátů na jarní setkání, 3 ks plakátů na zájezd Svatý Hostýn a
10 ks plakátů na akci „medový den“ katovna Odry
540,- Kč
Dárk. balíčky, kniha s včelař. tématikou, jako ceny pro akci „medový den“ v katovně Odry 999,- Kč
Za nákup 19 ks dávkovačů medu na sklenice na soutěž nejlepší med – medový den
1026,- Kč
Za občerstvení pro členy včelařského kroužku zajišťujících akci „medový den“
393,- Kč
Proplacení faktur za nákup 26 litrů acetonu na léčení včelstev aerosolov. vyvíječi
2175,- Kč
Nájemné a údržba – Luboměř členská schůze 12.11.2017
1725,- Kč
Vrácení přeplatků záloh vybraných důvěrníky na léčivo Formidol a Gabon
825,- Kč
Za nákup medového pečiva na setkání v Katovně s přednáškou o medovině
500,- Kč
Ostatní výdaje nespecifikované ve v předu vyjmenovaném rozpisu výdajů celkem
431,- Kč

Nedílnou součástí této zprávy o finančním hospodaření ZO ČSV z.s. ODRY je peněžní deník se
zápisy o jednotlivých příjmech a vydáních na bankovním účtu a pokladny, jakož i soubor finančních
dokladů o jednotlivých příjmech a vydáních za období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

zpracoval pokladník Josef ŠVARC

V Odrách dne 18.1.2018

3.

