Výroční zpráva
Modelářského klubu - JUNIOR KLUBU Ústí nad Orlicí p.s.
za rok 2015
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a
končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Modelářského
klubu – JUNIOR KLUBU Ústí nad Orlicí p.s. a její jednotlivá ustanovení byla
předmětem jednání členské schůze klubu, konané dne 6. 2. 2016.
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1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:

Právní forma:
Spisová značka:

Modelářský klub – JUNIOR KLUB
Ústí nad Orlicí p. s.
Kozinova 1136, Ústí nad Orlicí 562 01
71152482

pobočný spolek
L 29058/RD9/MSPH
vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Modelářský klub – JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí má svoji hlavní činnost vymezenou
stanovami SMČR. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost
organizace, zejména:
a) v leteckém modelářství provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní
a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky,
b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména
v oblasti jeho vlivu na zdraví a manuální zručnost,
c) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními
organizacemi i jednotlivci.
3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem Modelářského klubu – JUNIOR KLUBU Ústí nad Orlicí p. s. je
členská schůze. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor klubu. JUNIOR KLUB Ústí
nad Orlicí organizačně zahrnuje letecké modelářství.
Statutárním orgánem je:
Ivan Kubový, DiS. - předseda klubu
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení
statutárních orgánů.

4) Členská základna

Modelářský klub – JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí evidoval na konci sledovaného
období 44 členů, z toho 35 členů ve věku do 18ti let a 9 členů starších 18ti let.

5) Hospodaření organizace
Modelářský klub – JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí v průběhu roku financoval svoji
činnost z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy a příspěvků od
sportovních organizací.
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření – 4 356,22 Kč.
Rozdíl byl hrazen ze zisku předchozích let.
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období.
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou
uvedeny v přílohách této výroční zprávy:

Příloha č. 1 – Přehled o příjmech a vydáních

Sestavil

Ivan Kubový,DiS. – předseda klubu

Dne

14. 3. 2017

Výkaz o majetku a závazcích
Modelářský klub - JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí p. s.
Adresa: Kozinova 1136, Ústí nad Orlicí 562 01
IČO: 71152482
Období: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

1. Hmotný majetek
2. Peněžní prostředky v
hotovosti*)
3. Peněžní prostředky na
bankovních účtech*)
4. Zásoby

Na začátku zdaňovacího období

Na konci zdaňovacího období

------------------------------------------

----------------------------------------

7 557,00 Kč

10 354,00 Kč

25 046,60 Kč

17 893,38 Kč

-------------------------------------------

----------------------------------------

5. Pohledávky vč. poskytnutých
úvěrů a půjček

-------------------------------------------- --------------------------------------

6. Ostatní majetek*)

------------------------------------------

---------------------------------------

7. Závazky včetně přijatých
úvěrů a půjček

------------------------------------------

---------------------------------------

------------------------------------------

--------------------------------------

------------------------------------------

-----------------------------------------

8. Rezervy
9. Mzdy

*)Označené údaje jsou nepovinné

