Hodnotící výročnízpráva o činnosti za rok 2021 OSS HavlíčkůvBrod z.s
Hodnotícívýroční
zpráva o činnostije zpracována za období počínajednem 1.1.2021 a kančí
3t,72,202I na základě vyhodnocení činnosti OSS HavlíčkůvBrod z.s.
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Obecná informace o organizaci

Hlavnía vedlejší činnost organizace
Struktura orga nizace
Hospoda ření organizace

obecné informace:

účetníjednotky:
Sídlo:
tčo:
Název

Dlč:
Právníforma:

Spisová

značka:

OSS HavlíčkůvBrod z.s.
Na Valech 259,58001 HavlíčkůvBrod

oo435]24
czoo4357z4
Zapsaný spo|ek

L9272
Vedená u Krajského soudu Hradec Králové

Hlavní a vedleiší činnost:
OSS HavlíčkůvBrod z.s, má svoji hlavníčinnost vymezenou stanovami. Ve sledovaném období

realizovaly veškerou činnost organizací zejména:

a)
b)

c)

ného servisu a potřebných služeb členským subjektům, případně
dalším organizacím a institucím v rámci sportovního prostředí
Poskytová

n

í specia lizova

organizaci a podporu veškerých forem sportovních aktivit, propa8aci zdravého životního
stylu a šířenípovědomíoprospěšnosti sportu zejména v oblastivlivu na zdraví
Podpora při organizaci různých sportovních náborů, turnajů na okrese HavlíčkůvBrod

d)

Snažíse spolupracovat s městskými samosprávami na vyhodnocení sportovců za daný
kalendářní rok, pomáhá jednotlivým TJ/SK přijednáníse samosprávami pokud o to jsou

e)

Spravuje vlastní majetek

f)

g)
h)

požádá

n i.

SnaŽÍse ostatním členůmorganizace pomáhat zpracováVat žádosti o státnídotace, pořádá
k těmto žádostem semináře
V oblasti sportu zajišťuje vzdělávánísvých čIenů
Pomáhá realizovat různésportovníturnaje pořádané TJ/SK na okrese HavlíčkůvBrod,
pomáhá dle lnternísměrnice i se zabezpečenímnákupu diplomů, medailí, pohárů apd.

struktura organizací:
Nejvyššímorgánem OSS HavlíčkůvBrod z.s. je Valná hromada. Nejvyššímkontrolním orgánem je
Revizní komise. Nejvyššímvýkonným orgánem je Výkonný výbor. Č|enovéorganizace jsou členové
TJISK u nás sdružených.

Statutárním orgánem je předseda Pavel Mazánek, který můžerozhodovat a podepisovat samostatně
a dva místopředsedové lng. Václav Dipold a Luboš Vaněk, kteří mohou rozhodovat a podepisovat ve
dvojici.

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizací ani ve složenístatutárních
orgá

n

ů.

Naše organizace měla k datu 3!.L2.2027 63 TJ/SK o počtu 8538 členů,z toho mládežníků4298 a
celkem sdružuje na 24 druhů sportů.

Hospodaření organizace:
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sIedovaném obdobíjsou uvedeny v pří|ohách
Příloha č. l Yýkaz ziskl a ztrát oSS HB
Příloha č,2 Rozvaha OSS HB
lnventurní r,lisledek za rok 2021, který byl odsouhlasen na

DHM
DDHM

0,- Kč
0,- Kč

VV oSS HB

ďne 27.1.2022:

Event. majetek 264.078,15 Kč
Byl předán na Město HavlíčkůvBrod majetekv roce 2021v částce 2.544.410,38 Kč, ostatní drobný
majetek byl zlikvidován - na to je potvrzení od TS HB o převzetí k likvidaci. (staré ledničky,
mikrovlnky, varné konvice, židle, stolky, posteIe, povIečení na postele apd).
Ekonomika a hospodaření OSS HB a SCS ČUS HB včetně VedlejšíHospodářské činnosti. Celkoqí
výsledek hospodaření za rok 2021 skončilo v zisku +55.959,,19,- Kč, Daň FU HB za rok 202l
neplatíme,
K 31.12.202l bylo na účtua v pokladně celkem 1.013.166,25 Kč.
V pohledávkách márle celkem dluh 183.539,-Kč. Dlužná částka od lidí se rymáhá pře Okresní
soud v HavlíčkověBrodě následně přes soudního exekutora. W OSS HB souhlasil na své Valné
lrromadě s odpisem polrledávek ve qýši 31.254,- Kč.
Celkově lze tedy říci, že hospodaření roku 202l bylo lepšínež v minu|éll roce. Projednané hospodaření
bylo na W OSS HB dne 27.1 .7022 projednáno a W doporučuje Valné lrrorrradě toto hospodaření
schválit bez li,ihrad. VH toto hospodaření schválila na svém jednání dne 22.3.2022

A nyní k rozpočtu OSS HB na rok2022
Hlavni činnost:
Příjmy:
Příjnly program III.z ČUS
Tržby za pronájny a služby
Př{jem dotace Vš.kol.ml. kraje Vysočina
Příspěvek od CUS
Příspěvek od Ko ČUS
Člensképříspěvky
Celkem
Výdaje:

Kč
l47.000,- Kč
440.000,- Kč
l2.000,- Kč
50.000,- Kč
53.000.- Kč
1.442.000,- Kč
740.000,-

Výdaje:
Spotřeba materiálu
Služby (elektřina, plyn, voda)

Mzdové a Osobní náklady
ostatní náklady
Dotace Vš. Kolegia
Podpora akcí TJ/SK na okrese
Poplatek Ko ČUS a ČUS Praha

33.000,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1.318,000.-

Kč

30.000,50.000,ó40.000,80 000,440.000,30,000,_

(+ 124.000,-

Kč)

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném obdobíjsou uvedeny v přílohách.

Výročnízprávu sestavil:
předseda pavel Mazánek

statutárn Í orgán

:

Ekonom Hana Křípalová

Dne 2,4.2022
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