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Věc:    Doložení skladby příjmů OVJ Komenský v roce 2013 

 

 Vážená paní starostko, 

v souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 2/7/2013 ze dne 10. 12. 2013, o kterém 

jste nás informovali dopisem č. j.: 00018/14/OÚ, Vám dokládáme skladbu příjmů Občanské 

vzdělávací jednoty Komenský v Choceradech v roce 2013 : 

 

účelová dotace – příspěvek z rozpočtu Obce 

Chocerady 

20.000 Kč 

členské příspěvky členů v souladu se 

stanovami 

1.000 Kč 

příjem – ½ výtěžku ze spolkové zábavy 8.150 Kč 

výtěžek ze vstupného jednotl. představení 19.300 Kč 

výtěžek z prodeje stánku při akci rozsvícení 

vánočního stromu v Choceradech 

8.800 Kč 

příjmy celkem 57.250 Kč 

příjmy – příspěvek od obce 20.000 Kč 

příjmy – ostatní, vlastní činnost spolku 37.250 Kč 

 

Veškeré uvedené příjmy je možno na požádání doložit v účetnictví OVJ Komenský. 

Rádi bychom uvedli, že většina financí, které spolek získá je použita na opravy budovy 

sokolovny, pouze část je použita na provoz budovy (platba záloh energií,…). V souvislosti 

s tím uvádíme, že členové OVJ Komenský společně s členy TJ Sokol odpracovali v roce 2013 

při pracích na opravě budovy 350 brigádnických hodin.  

Dokládáme rovněž využití příspěvku z rozpočtu obce v roce 2013 tak, jak jsme jej doložili již 

ve vyúčtování v listopadu 2013. 

 

instalatérské práce, vodovodní baterie 3.864 

materiál na ošetření stropních trámů v přísálí 1.494 

materiál na ošetření stropních trámů v přísálí 2.461 

dřevěný a spojovací materiál na opravu stropu 3.094 

materiál na ošetření stropních trámů v přísálí 464 

materiál na nový strop v přísálí (sádrokarton…) 6.850 

materiál na nový strop v přísálí (tmel…) 1.110 

materiál na svařování stropních výztuh – roxor 936 

materiál na svařování stropních výztuh – roxor 845 

Celkem 21.118 Kč 

 

 
Miroslava Cinkeisová 

     vedoucí OVJK 


