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Památník obětem holocaustu v parku Milady Horákové
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ ŽIDOVSKÉ OBCE V OSTRAVĚ
Jednou z nejdůležitějších akcí, která se představenstvu ŽOO v čele s předsedkyní v letošním roce
povedla, bylo jednání s Magistrátem města Frýdek – Místek, které se týkalo ochrany, údržby
a zabezpečení kulturní památky „Židovský hřbitov ve Frýdku – Místku“. Již v loňském roce jsme
vyvolali jednání s Magistrátem města Frýdek – Místek ohledně péče o židovský hřbitov. Jednali
jsme s panem náměstkem panem Ing. Jiří Kajzarem a na základě jeho promyšleného návrhu bylo
s městem dohodnuto, že se ochrana a zabezpečení, resp. opravy budou financovat z investiční
dotace, která bude poskytnuta naší obci. Jednotlivé práce pak budou z této dotace obci fakturovány.
V rámci této dotace provedlo město F – M stavbu nového pevného plotu mezi samotným hřbitovem
a sousedícím parčíkem, čímž bylo do velké míry zabráněno vnikání nezvaných návštěvníků
na plochu hřbitova a eventuálnímu ničení pomníků. Byly vysekány náletové dřeviny jak ze strany
parku, tak na hřbitově samotném v místě nového plotu. V parku byl vybudován sloup s osvětlením,
namířeným na hřbitov a na něm je osazena kamera. Další úpravy a opravy jsou v jednání, tato akce
bude mít pokračování. Na jedné z mnoha schůzek předsedkyně obce s panem náměstkem byl
domluven i dendrologický průzkum stromů na hřbitově a v období vegetačního klidu budou
pokáceny některé stromy, které ohrožují svým pádem pomníky. Dále nám město (jako každoročně)
poskytlo neinvestiční dotaci 50 000,- Kč, za kterou byla prováděna údržba zeleně a celkové úpravy
hřbitova. Tuto dotaci jsme využili k tomu, že jsme oslovili Technické služby města F – M, které
nám hřbitov udržují, vč. odvozu posekané trávy, spadlých či ořezaných větví atp.
Díky dotaci NFOH ve výši 130 000,- Kč jsme po provedeném výběrovém řízení nechali provést
opravu 34 pomníků, v této činnosti budeme pokračovat, neboť i na příští rok jsme požádali NFOH
o příspěvek a doufáme, že nám grantové finanční prostředky budou přiděleny. V průběhu roku
taktéž došlo k tomu, že na upozornění občanů byli přistiženi 3 mladiství z blízkého sídliště
při bourání 3 pomníků. Jelikož byli nezletilí, po skončeném vyšetřování Policií ČR byl případ
předán Probační a mediační službě, kde se sešli provinilé děti se svými rodiči a dle odhadu škody,
zpracovaného kamenickou firmou, zaplatili za opravu pomníků 23 634,- Kč. Děti pak jednotlivě
napsaly omluvné dopisy Židovské obci.
Židovská obec v Ostravě byla oslovena vedením obce Velké Karlovice, která obdržela dotaci
v rámci příhraniční spolupráce se Slovenskem a to na úpravu obce. V rámci této dotace hodlá
opravit i židovský hřbitov ve Velkých Karlovicích. Jedná se o nové oplocení, opravu vstupu na
hřbitov a další úpravy. Také se našli dva dobrovolníci, kteří by se chtěli postarat o náhrobky.
Jednání za naši obec se zúčastnili pan Ing. Jan Hess a Petr Hytka. Naše obec nemusí nijak finančně
přispívat, jen musíme potvrdit náš souhlas K tomuto projektu nemáme námitky, naopak jsme rádi,
že existují obce, které se staví k našim památkám tak iniciativně a pozitivně.
V úvodním slovu bych ještě chtěla ze srdce poděkovat všem dárcům, kteří nám přispěli na obnovu
obnoveného památníku na Zeyerově ulici. Dva z donátorů, kteří přispěli nejvyšší částkou (každý
po 50 000 Kč) jsou lidé, kteří nejsou nijak svázáni s naší obcí, přesto však přispěli touto nemalou
sumou. Z řad členů naší obce přispělo 5 členů a předpokládáme, že v roce 2017 se podaří nový
památník odhalit.
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POSLÁNÍ ŽIDOVSKÉ OBCE V OSTRAVĚ (ze Stanov ŽOO)
Židovská obec v Ostravě, zapsaná v registru Ministerstva kultury ČR pod názvem „Židovská obec
v Ostravě“, IČ 00562602, (dále jen ŽOO) sdružuje občany ČR i cizí státní občany žijící v ČR
a hlásící se k židovskému náboženskému vyznání, židovské národnosti nebo původu, kteří nejsou
členy jiných ŽO, sdružených ve Federaci židovských obcí v ČR (dále jen FŽO), příslušníky jiných
církví nebo náboženských společností a jsou příslušnými orgány ŽO přijati za členy ŽO.
ŽO je členem Federace židovských obcí v České republice, jejíž činnost upravují samostatné
stanovy. ŽOO má samostatnou právní subjektivitu dle zákona 3/2002 Sb. v platném znění.
ŽOO zajišťuje zejména náboženský a kulturní život svých členů a jejich sociální potřeby.
V okruhu své působnosti pečuje o kulturní a náboženské památky (synagogy, hřbitovy, muzea,
památníky apod.), pokud o ně nepečuje FŽO.
ŽOO v rámci svých možností podporuje vzdělávání svých členů v židovských tradicích
a přispívá k všeobecnému vzdělání o judaismu a židovské historii, zejména při práci s mládeží.
ŽOO aktivně vystupuje proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, nacismu, fašismu,
proti jakékoliv diskriminaci a chrání památku židovských obětí šoa. ŽOO může podporovat
a účastnit se činnosti jiných organizací a institucí.
Územní působnost je vymezena radou FŽO na území bývalých okresů Karviná, Nový Jičín, Opava,
Ostrava a Vsetín.

ORGÁNY ŽOO
Předsedkyně:

PhDr. Milena Slaninová

Představenstvo:

Dagmar Pavlíková, Rudolf Gross, Bc. Anastázie Osičková, Filip Hess

Revizní komise:

Ing. Michal Salomonovič, Lidia Kohutková, Erika Markovičová

ZÁSTUPCI VE FEDERACI ŽIDOVSKÝCH OBCÍ ČR
Rada FŽO:

PhDr. Milena Slaninová

Revizní komise FŽO:

Helena Jüngerová
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PŘEHLED ČLENSKÉ ZÁKLADNY
Židovská obec v Ostravě vykazovala ke konci roku 2016 93 členů, tabulka dle věku:
Věk:
Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

19-40

19 –40

41-60

41-60

61-80

61-80

12

9

15

4

2

28

Muži

Ženy

80+

9

80+

14

Celkem bylo v roce 201 93 členů obce a přijat byl (se schválením vrchního zemského rabína)
1 nový člen.
Nejstarším členem obce je z mužů pan Alfréd Synek, který se narodil v roce 1925 a z žen paní
JUDr. Eva Jiřičná, která se narodila v roce 1926. Členská základna má ve svých řadách 20 členů
starších 80 let. Bohužel, opět musíme konstatovat, že se nám nedaří získat nové mladé členy,
ať už děti, či vnoučata našich členů, případně další lidi, kteří židovský původ mají, ale nemají zájem
do obce vstoupit.

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Protože naše Židovská obec nemá stálého kantora, konají se bohoslužby nepravidelně. Oslavili jsme
však všechny nejdůležitější svátky. Jelikož v sídle na Tovární ulici není dostatek místa pro větší
počet účastníků, probíhají bohoslužby v naší modlitebně, ale společné oslavy svátků, kterých
se obvykle zúčastňují i rodinní příslušníci, resp. i naši přátelé, se konají v hotelu Harmony.
Slavili jsme svátky Tu Bišvat, Purim, Pesach, Roš Hašana a Tašlich, Jom Kipur a Chanuka.
V letošním roce se nám podařilo postavit si svou vlastní suku a proto jsme svátek Sukot oslavili na
své obci. V průběhu roku jsme několikrát přivítali i Kabalat Šabat s kantorem panem J. L. Smělým
Bohoslužbu na svátek Jom Kipur vedl pan kantor Josef L. Smělý.Společně jsme se zúčastnili
oslavy svátku Simchat Torah v Krnovské synagoze.

VZDĚLÁVACÍ A SPOLEČENSKÁ ČINNOST
17. 1.

Účast na oslavě vnesení nové Tóry do synagogy v Brně

26. 1.

Mezinárodní den obětí holocaustu - Koncert Noach (doc. T. Novotný)

31.3.

Účast na přednášce pamětníka Ing. Michala Salomonoviče v MěK Třinec

31.4.

Úvod do judaismu – přednáška – pan kantor J. L. Smělý
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12. 4. - 16. 4. 2016 5. ročník festivalu TEMPLFEST

PROGRAM:
Úterý 12. 4. 2016
Katedrála Božského Spasitele, náměstí Msgre. Šrámka
Vernisáž výstavy fotografií „Papež František ve Svaté zemi“
Za účasti zástupce pana biskupa - otce Víta Zatloukala a zástupce velvyslance
státu Izrael, pana Erana Yuvana. Vystoupil pěvecký sbor „Pátečníci“
pod vedením Mgr. Petra Paličky (Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská).

Úterý 12. 4. 2016
KNIHCENTRUM – Dům knihy, Smetanovo náměstí 8
Eran Yuvan – kulturní atašé Velvyslanectví státu Izrael a PhDr. Mojmír Kallus (ICEJ)
„Izrael a Česká republika - jsme si blízko“
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Úterý 12. 4. 2016
Klub Heligonka
„Tomáš Novotný a NOACH“
Hebrejské písně vokálního souboru Noach pod vedením ostravské legendy, docenta Tomáše
Novotného.

Středa 13. 4. 2016
KNIHCENTRUM
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. - "Pius XII. – papež a holokaust"

Středa 13. 4. 2016
Minikino kavárna
"Saulův syn“ (Saul fia)
Drama Maďarsko, 2015, 107 min, režie: Lazslo Nemes
Středa 13. 4. 2016
Minikino kavárna
"Láhev v moři" (A Bottle in the Gaza Sea)
Drama Francie / Kanada / Izrael, 2011, 95 min, režie: Thierry Binisti
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Čtvrtek 14. 4. 2016
Moravská Ostrava - centrum (začátek – 16:00 hod, Sýkorův most u knihovny)
"Země krásná a zpívající"
Komentovaná prohlídka Ostravy se zastaveními na místech, která jsou spojena s historií ostravských
židů. Na závěr nám víc než sto dětí připravilo překvapení na Masarykově náměstí. Odborný výklad
Mgr. Tomáš Majliš. Režie a choreografie Lenka Sedláčková.

Pátek 15. 4. 2016 v 18:00 hod.
Kostel sv. Václava, Kostelní náměstí, Moravská Ostrava
„Ekumenická modlitba večerních chval za Svatou zemi"
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Sobota 16. 4. 2016 od 14:00 – 22:00 hod – hlavní program

Multižánrové centrum současného
umění Cooltour, Výstaviště Černá
louka, pavilon C1
14:00
CM Capella (Slovácko)
cimbálová
muzika
–
směs
hebrejských písní a lidových
moravských melodií

15:15 Hugo Hromas - gastro show s ochutnávkou židovských specialit

16:45 P. Alvaro Grammatica Th.D. „Jaká je budoucnost židovsko-křesťanských vztahů?“
17:45 Erik Rothenstein Band (Slovensko) – „Blázni z Chelmu“ - klezmerový/jazzový projekt, jehož jádrem
jsou kompozice podle literární předlohy spisovatele Isaaca Bashevise Singera
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18:45 Daniel Haslinger „Současný stav a vývoj izraelsko – palestinského konfliktu

19:45 David Smadar (Hava Nagilla – Izrael) – hudební pozdrav od Galilejského jezera

20:30 Ari Erev Band (Izrael) – klavírista a skladatel Ari Erev společně s českými špičkovými interprety
představí svůj nový jazzový program
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5. 5. Tryzna Jom Ha Šoa – spojené pěvecké sbory Gymnázia Olgy Havlové a Ženského komorního
sboru Dobroslava Lidmily pod vedením paní Mgr. Olgy Blažkové. Duchovní část zajistil kantor
Smělý. V rámci tryzny byla čtena jména mladistvých obětí šoa.

9.5. Rehabilitační pobyt v lázních Slatinice, v rámci tohoto pobytu byl zajištěn výlet do blízkých
Loštic, kde byla navštívena loštická synagoga s výkladem o historii a současnosti. Následovala
procházka městem.

19. 5. Rehabilitační pobyt na Ostravici , v rámci tohoto pobytu byl zajištěn výlet autobusem na

Lysou horu.

9

20. 7. Návštěva výstavy paní Jitky Štenclové v galerii v Opavě
22.8.

Dobrovolníci + Ing. M. Salomonovič – natáčení televize

4.9.

Den otevřených dveří – Evropský den židovské kultury

15. 9

Účast na Kolokviu v Ústavu pro studium totalitních režimů (předsedkyně)

4.10.

Velké Karlovice – jednání se starostou o úpravách židovského hřbitova

18.10. Koncert k výročí transportů do Niska – NOACH (doc. T. Novotný)
9.11. Konference Židé a Morava – Kroměříž (PhDr. Čaplová + PhDr. Slaninová)
10.11. Návštěva pana Davida Krause (Praha – ŽMP) a návštěva potomků rodiny Kaufthal z USA
(synové Ilan a Ori s rodinami)
20.11 Volby do Rady a RK Federace židovských obcí
11.12. Výroční členská schůze

KLUB SENIORŮ
Na činnost Klubu seniorů v roce 2016 jsme obdrželi od představenstva ŽOO celkem 12 000,- Kč,
za což děkujeme.
1. V roce 2016 jsme zahájili činnost 7. 3. 2016 oslavou MDŽ. Navštívila ji koordinátorka Živé

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

paměti, paní Mgr. Větrovcová, která chtěla seznámit členy s možnostmi a programem této
organizace. Navštívili nás také dobrovolníci z Německa, kteří u nás pracovali v předchozích
letech. Dobrovolnice předvedly latinskoamerické tance. Toto posezení s hosty bylo velmi
příjemné, takže se těšíme na další setkání.
4. 3. 20165 jsme navštívili muzikál Funny Girl. Zúčastnilo se ho 10 členů, příspěvek klubu
činil 100,- Kč, doplatek členů 30.- Kč. Představení bylo pěkné.
V měsíci dubnu 4. 4. 2016 jsme mezi nás pozvali paní MUDr. Magdu Bělařovou, která nás
seznámila s prevencí gynekologických onemocnění v seniorském věku.
V květnu jsme se setkali 2. 5. 2016, kdy jsme se seznámili s programem na druhé pololetí.
ŽOO nám s předstihem zajistila vstupenky na představení Mamma Mia, které se bude konat
v říjnu t.r.
V měsíci květnu se 6 členů zúčastnilo muzikálu Jesus Christ Superstar. ŽOO jim přispěla
100,- Kč, členové dopláceli 30,- Kč.
V tomto měsíci se část členů – přeživších zúčastnilo týdenního rekondičního pobytu
ve Slatinicích s možností návštěvy Loštické synagogy . Navštíveno bylo i Muzeum výroby
tvarůžek, restauraci se specialitami z tvarůžek i tvarůžkovou cukrárnu.
Koncem měsíce odjela druhá skupina na rehabilitační pobyt do hotelu Zlatý orel
na Ostravici. Tohoto pobytu se zúčastnili i členové ŽO v Praze. V rámci pobytu navštívili
Lysou horu, Bílou a Rožnov pod Radhoštěm. Kondiční pobyty byly velmi kladně
hodnoceny. Klub seniorů děkuje organizátorům za dobrý výběr míst pobytu.
V měsíci červnu se Klub seniorů sešel 6. 6. 2016, kdy nás navštívil pan kantor Josef L.
Smělý, který nás seznámil se zásadami košer stravování a to i s ukázkami. Klub seniorů
děkuje ŽOO , že nám toto setkání umožnila.
V průběhu prázdnin se Klub seniorů nesešel, ale hned 5. 9. 2016 byla činnost zahájena
výletem na Ostravici, kde se opékaly brambory a špekáčky. Příspěvek na dopravu byl 100,10

Kč, občerstvení financoval Klub seniorů. Zúčastnilo se 26 členů ŽOO. Chceme touto cestou
poděkovat paní Bc. Aleně Ševčíkové a panu Petru Chytkovi za vzornou přípravu.
10. Navštívili jsme také Židovský hřbitov ve Frýdku – Místku, kde nás předsedkyně PhDr.
Milena Slaninová seznámila s historií, také jsme byli mile překvapeni změnou v úpravě
hřbitova. Celý výlet byl přínosem k upevnění přátelských vztahů.
11. Dne 14. 9. 2016 jsme navštívili představení Španělská muška. Zúčastnilo se ho 12 členů,
příspěvek činil 100,- Kč, 30,- Kč přispěli členové.
12. Dne 8. 10. 2016 jsme navštívili muzikál Mamma Mia v Kongresovém centru v Praze.
Zúčastnilo se 10 členů, příspěvek činil 290,- Kč, doplatek členů pak 300,- Kč.
13. Dne 10. 10. 2016 navštívila Klub seniorů paní Libuše Salomonovičová, která nás seznámila
s osudy ostravských židovských občanů, kterým jejich příbuzní nechali zasadit pamětní
destičky (Stolpersteine) v místech, kde bydleli.
14. 7. 11. 2016 byla pozvána paní Erika Markovičová, která zúčastněné seznámila s recepty
košer stravy i s ukázkami, vystoupila i paní Milada Hlubíková s několika písněmi.
15. 5. 12. 2016 se sešel Klub seniorů v odpoledních hodinách, konalo se veselé shromáždění
a pohoštěním. ŽOO uvolnila další částku 2 000.- Kč, která byla využita na pohoštění spolu
s příspěvkem Klubu částkou, která ještě nebyla vyčerpána 1 600.- Kč.
16. 31. 12. 2016 navštívíme divadelní představení Ples v opeře v Divadle Jiřího Myrona.
Zúčastní se ho 8 členů a l návštěva. Příspěvek činí 160,- Kč, členové doplácí 200,- Kč.¨
17. Dobrovolný příspěvek na jednotlivých setkáních členů Klubu seniorů, resp. hostů
se pohybuje v dobrovolných částkách od 30 do 100,- Kč.
18. Jak již bylo v úvodu řečeno, obdrželi jsme v letošním roce od ŽOO částku 12 000,- Kč.
Na divadelní představení jsme vyčerpali 7 400,- Kč, na výlet na Ostravici 1 000,- Kč, ŽOO
zaplatila autobus. Zbylé peníze byly použity na občerstvení v prosinci.
19. Je třeba zdůraznit, že na každém klubovém setkání bylo nejméně 20 členů a případné
návštěvy. Každému jubilantovi je vždy popřáno k narozeninám, ženám je předávána
kytička, mužům čaj.
Na závěr bychom chtěli poděkovat představenstvu ŽOO a Agentuře domáci
péče Tikvah za velmi dobrou spolupráci. Děkujeme také za zakoupení myčky
na nádobí, která nám ulehčila práci.
Za Klub seniorů zpracovala: Helena Jüngerová

SOCIÁLNÍ ČINNOST
ADP Tikvah – Staráme se o seniory, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního
stavu nebo kteří se ocitli v obtížné sociální situaci z Ostravy a okolí. Zvláštní důraz je kladen
na klienty přeživší holocaust.
Personální zajištění: vedoucí + soc.pracovník 1 úvazek, 4 pečovatelky – na plný úvazek
Mzdy těchto zaměstnanců naše obec nehradí. Všechny finanční prostředky jsou čerpány
z grantů.
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Pravidelné pečovatelské služby denního charakteru na základě Smlouvy o poskytování sociálních
služeb využívá 21 klientů. Vzhledem ke stáří klientů se počty hodin služeb zvyšují.
Rozdělení klientů dle věkových kategorii :
Senioři 60-69 let

2

Senioři 70-79 let

8

Senioři 80-89 let

8

Senioři 90 a více let

3

Z toho 15 klientů žije samo, 5 manželských párů a 1 klientka bydlí ve společné domácnosti
s druhou generací.
Grantu z Claims Conference využívá 36 klientů.
Sociální komise: V letošním roce nebyl na sociální komisi vznesen žádný požadavek.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŽOO V ROCE 2016
Hlavní náplní Židovské obce v Ostravě je náboženská činnost, údržba hřbitovů a památníků šoa, vedle toho
se také zabývá hospodářskou činností, a to je příjem z nájmů nemovitostí a pozemků.
Tyto získané finanční prostředky přerozděluje ŽO v Ostravě na financování provozních nákladů,
na náboženskou činnost, ale také přispívá na činnost Klubu seniorů, oslavu židovských svátků atp...
I když se snažíme hospodařit úsporně, přesto jsme závislí na darech a dotacích.
Židovská obec v Ostravě má v roce 2016 3 stálé zaměstnance a 2 zaměstnance na Dohodu o provedení práce
a 1 zaměstnance na Dohodu o provedení činnosti, jehož mzda je hrazena z NFOH a SMO.

PŘEHLED DOTACÍ A GRANTŮ, KTERÉ JSME ZÍSKALI NA ROK 2016
V roce 2016 jsme získali finanční prostředky z projektů Nadačního fondu obětem holocaustu,
Federace židovských obcí, Statutárního města Frýdek-Místek, Statutárního města Ostravy,
Moravskoslezského kraje a Claims Conference.
Tyto projekty jsou vyúčtovávány dle daných pravidel a smluv.

● Federace židovských obcí
Péče o židovské kulturní dědictví

300 000 Kč

Dar Židovského muzea v Praze je věnován na podporu provozních nákladů ŽO v Ostravě jako je:
náboženská činnost, jízdné RK, kulturní a společenská setkání při příležitosti židovských svátků,
údržba židovského majetku, opravy, spotřební materiál, pohonné hmoty, dlouhodobý hmotný
majetek.
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● Nadační fond obětem holocaustu
Program Obnova
Oprava náhrobků na židovském hřbitově ve F-M.

130 000 Kč

Program na rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých židovských památek na
území České republiky. U nás se jedná především o hřbitov ve F-M.
Program Budoucnost
Dějiny židovské komunity v Ostravě

40 000 Kč

Program podpory vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu a rozvoje židovských komunit. Finanční
prostředky z této dotace byly použity na napsání monografie ,,Židé na Ostravsku."
Program Připomínka
Nezapomeňme, ŠOA je stále hrozbou

30 000 Kč

Program podpory projektů sloužících k důstojné připomínce obětí šoa a vzdělávacích aktivit. U nás
to jsou především přednášky a besedy přeživších na školách.

● Statutární město Frýdek Místek
Neinvestiční dotace - údržba hřbitova ve Frýdku - Místku

50 000 Kč

Dotace je především určena na údržbu židovského hřbitova ve Frýdku - Místku.
Investiční dotace - údržba hřbitova ve Frýdku - Místku

80 000 Kč

Finanční prostředky byly použity na stavbu oplocení na židovském hřbitově ve Frýdku - Místku .
● Statutární

město Ostrava

150 000 Kč

Finanční prostředky byly využity na sepsání monografie: Židé na Ostravsku.
Pečovatelská služba
pro členy ŽOO - terénní pečovatelská služba

600 000 Kč

Domácí péče patří mezi moderní služby, jejichž hlavním cílem je umožnit co nejdelší pobyt seniora
v domácím prostředí a dodat mu profesionální sociální služby. Služby v terénu přinášejí seniorům
důstojnost, nezávislost a bezpečí.

● Claims Conference
Pro členy, kteří spadají do podmínek grantu ŽO – terénní pečovatelská služba
SO41 na rehabilitační pobyt pro členy, kteří spadají do podmínek grantu

3 052 199 Kč
33 000 Kč

● Statutární město Ostrava
ŽO ADP Tikvah – terénní pečovatelská služba

300 000 Kč

● Moravskoslezský kraj
Sociální středisko pro členy – terénní pečovatelská služba
ŽO v Ostravě přispěla na Klub seniorů

180 000 Kč
12 000 Kč
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tato částka byla využita pro členy ŽOO na kulturní akce a občerstvení.
Kontroly :
Kromě kontrol na OSSZ, FÚ se pravidelně scházela RK ŽO v Ostravě, která kontrolovala postupně
správnost účetních dokladů, a to jak na příjmových dokladech, tak na výdajových dokladech. RK
ŽO v Ostravě neshledala žádné závažné nedostatky. Účetní doklady jsou vedeny dle pravidel
o účetním zákonu. RK ŽOO také kontrolovala hospodaření na ŽOO a vyúčtování grantů a dotací,
které byly vyúčtovány dle grantových pravidel.
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VÝKAZ ZISKU A ZTÁTY PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE
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ROZVAHA PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE
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