
Záznam z jednání předsednictva MO ČRS LTM 

dne 18. 12. 2017 
 

Přítomni:  

 členové předsednictva dle prezenční listiny 

 p. Petr Růžek 

 p. Jakub Matoušek 

 

Bylo projednáno: 

 

1. Inventarizace 2016 – srovnáno s dotačními tituly SCHZ Lovosice a města Lovosice 

za roky 2015 a 2016 

 

2. Vyúčtování dotace města Lovosice za rok 2017 bude provedeno do 28.12.2017 – 

předloží p. Matoušek.  

 

3. Televize v hodnotě 2.000,-Kč , DVD přehrávač v hodnotě 500,- Kč, VHS přehrávač 

v hodnotě 500,- Kč bude vzato do stavu na základě čestného prohlášení p. Matouška 

ze  dne 6.12.2017, kde prohlašuje, že tyto předměty daroval MS Lovosice pro potřeby 

dětského kroužku. 

 

4. MS Lovosice - Vyúčtování plesu MS Lovosice – předloženo  

A. Nutno doplnit:  

a) fakturu za kapelu – 6 000,- Kč 

b) fakturu za ceny do tomboly – 9 340,- Kč 

c) fakturu za hlavní cenu – 2 899,- Kč 

d) fakturu (nebo účet) za občerstvení kapely – 860,- Kč 

B. Závěrečný zisk ve výši 435,- Kč převést do pokladny MO ČRS Litoměřice. 

Termín předání do 28. 12. 2017 – p. Matoušek 

 

5. Křovinořez ev. číslo 2184 pořízený roku 2006 bude fyzicky zlikvidován a odepsán 

z účtu po dodání na MO ČRS Litoměřice. Fyzicky je na stavu MS Lovosice – zjištěno 

na výboru MS Lovosice 7.12.2017, přestože při inventuře za rok 2016 bylo uvedeno – 

vyřazen a na jednání v MO Ltm dne 23.11.2017 p. Matoušek tvrdil, že byl v roce 2016 

odevzdán na MO Litoměřice  

 

6. 28.12.2017 bude proveden soupis majetku zakoupený v listopadu a prosinci 2017, 

včetně majetku pořízeného z dotace města Lovosice, a předán účetní k zavedení do 

majetku MO Litoměřice. Zodpovídá p. Čurda a p. Prokop. 

 

7. Položky z dotačního titulu krajského úřadu v hodnotě do 600,- Kč budou zavedeny do 

podrozvahové evidence (zástěra pogumovaná, rukávníky, držák průtokoměru, 

hadice). 

 

8. Předána p. Matouškovi čistotářská brašna. 


