
    Zpráva o hospoda ření JmKS od poslední VH 2013 

 

Zpráva o hospoda ření by m ěla být podána za celé 4leté funk ční 
období od minulé VH v roce 2013. Od té doby každoro čně 
zpracováváme Výsledovku hospoda ření JmKS a p řikládáme ji 
k da ňovému p řiznání. 

Zprávy jsou zde k nahlédnutí za leta 2013 – 2016 a mají tém ěř 
shodnou strukturu p říjmových a výdajových kapitol. Výsledovky 
mají vyrovnanou strukturu p říjm ů a vydání v jednotlivých 
letech. Z úspor z minulého období si držíme rozpo čtovou 
rezervu ve výši tém ěř 100tisíc K č pro nenadálé vydání. 

Pro zjednodušení podáváme zprávu o hospoda ření za rok 2016 : 

Příjmy:  

ČSS-podíl z členských p řísp ěvk ů podle po čtu člen ů    95 200.- 

-  Projekty pro sportování ve řejnosti a p ředstavení 
St řeleckého sportu                              39 950 .- 

Město Brno-dotace pro sportovní centrum mládeže       70 000.- 

Souhrn sponzorských dar ů                               5 500.- 

Převod z ůstatku pokladny  2015                           488 .- 

Příjmy celkem                                        211 138.- 

Vydání: 

Nákupy-st řelecký mat.pro SCM, st řelecké oble čení, tepláky, 

       st řelecké rukavice, ter če                      27 697.- 

      -náboje brokové                                 57 002.- 

      -náboje malorážní                               15 906.- 

      -drobný mat. poháry, medaile sout ěží             5 592.- 

Cestovné-závodníci, funkcioná ři, doprovod mládeže na 

         Závody a soust ředění                         23 240.- 

Soust ředění mládeže-nájmy st řelnice, ubytování, diety 21 696.- 

Výstavba st řelnice-s blížícím se termínem zahájení  

       prací jsme z našich prost ředk ů uhradili nákup 

       nemovitosti v prostoru areálu nové st řelnice 

       od Mysliveckého sdružení v cen ě                20 000.- 

       poplatky za vklad do katastru nemovitostí       3 000.- 



      fakturu za vypracování rozpo čtu                  5 000.- 

      a další drobné poplatky                            510.- 

Úhrada-za po řádání kraj. p řebor ů (Vzd.zbran ě,Pu,Pi kulové) 

       po řádajícím klub ům                             12 939.- 

       oprava kompresoru a správa webových stránek     9 975.- 

       výpomoc klubu SSK Hodonín na opravu a rekons trukci 

       ter čového za řízení na jejich st řelnici          5 000.- 

Režie-správní poplatky, poštovné, poštovní známky, kolky 

      a další drobný kancelá řský materiál              6 602.- 

Bankovní poplatky-vedení ú čtu, položky, výpisy..       2 311.- 

Vydání celkem                                        210 476.- 

Zůstatek za rok 2016                                    +662.- 

 

Zakoupením nemovitosti o velikosti cca 73 m2 jsme m useli 

podat P řiznání k dani z nemovitosti a budeme tuto da ň  

platit. Nemovitost budeme používat jako sklad stav.  materiálu 

při výstavb ě kulové st řelnice.  

V roce 2015 jsme se podíleli na oprav ě a rekonstrukci 

veřejných záchodk ů v areálu st řelnice částkou         12 100.- 

 

V lo ňském roce jsme trenér ům špi čkových závodník ů a mládeže 

uvolnili ruce p ředáním hotových pen ěz z dotací do rukou 

s podmínkou jejich vyú čtování fakturami nebo ú čty. Tento 

způsob se dob ře osv ědčil a budeme v n ěm pokra čovat. Trene ři 

nemuseli čekat na schválení požadavk ů a uvoln ění finan čních 

prost ředk ů na sch ůzi výboru JmKS. 

V Ku řimi, únor 2017   Ing. Emil Pavlok 

                         

         

 


