Zápis EK ČSRU

EKONOMICKÁ KOMISE
ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE (EK)
Zápis č.1/2017 z jednání EK dne 12. ledna 2017
Místo jednání: Praha, stadion Na Markétě
Účastníci: Pavel Chaloupka (PCh), Pavel Hrubý (PH), Ivana Skočdopolová (IS), za dozorčí radu
Vladimír Miřácký (VM)
Hosté:
Omluveni:
1. Finanční výkazy k termínu změny VV
a. PH předložil účetní výkazy k 31.10.2016
b. Závěr: EK bere výsledky na vědomí
2. Účetnictví a účetní software
a. PH a PCh prošli účetní osnovu a zjednodušili ji dle stávajících potřeb
b. Závěr: EK bere provedené úpravy v účetní osnově na vědomí
c. EK diskutovala další používání programu ABRA, jehož používání je nově zpoplatněno, cena
cca 5.000 Kč/rok
d. Závěr: EK doporučuje další používání programu ABRA i s ohledem na jeho dlouhodobé
používání v rámci ČSRU a vhodnost pro účely ČSRU
e. PH informoval o principu automatizace cestovních příkazů a dále představil různé varianty
řešení pro autorizaci účetních dokladů
f. Závěr: EK ukládá PH, aby otestoval navržené řešení pro automatizaci cestovních příkazů a
variantu autorizace účetních dokladů pomocí aplikace PowerTools, která funguje v rámci
Google Drive. EK se bude následně tímto bodem novu zabývat na příštím jednání EK
3. Inventura skladu
a. IS předložila inventuru skladu ČSRU na Strahově. V této inventuře chybí materiál, který je
skladován na stadionu Markéta. Na skladě ČSRU je dále množství starého opotřebovaného
materiálu, který je již vzhledem k marketingovým závazkům ČSRU nepoužitelný, či je
značně opotřebený
b. Závěr: EK ukládá IS, aby do inventury doplnila materiál skladovaný na Markétě
c. Závěr: EK ukládá IS, aby ve spolupráci s generálním sekretářem připravila návrh odpisu
nepoužitelného vybavení s tím, že značně opotřebované nepoužitelné vybavení bude
navrženo k likvidaci, ostatní bude navrženo jako dar pro nové kluby pro tréninkové účely
d. Závěr: EK tento bod dořeší na svém příštím jednání a konečný návrh na vypořádání
nepoužitelného vybavení postoupí VV. EK dále posoudí kompletní inventuru včetně dalšího
postupu u nevráceného vybavení
4. Rozpočet na rok 2017
a. PCh představil EK prvotní návrh rozpočtu ČSRU, který se bude dále aktualizovat na základě
probíhajících aktivit
b. Závěr: EK bere předložené informace na vědomí
5. Další jednání EK se uskuteční dne 23.2.2017 od 8:30 v Praze na Markétě
Zapsal PCh, dne 12.1. 2017
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