Výroční zpráva 2015
Tělovýchovná jednota Sokol Martinice
Tělovýchovná jednota Sokol Martinice vznikla v roce 4.4.1991 a je vedena u
Krajského soudu pod spisovou značkou L 455.
Sídlo: č.p. 6 , Martinice v Krkonoších
Poslání a činnost: organizování sportovní činnosti a vytváření podmínek pro ni
odpovídající
Členská základna a statutární orgány k 31.12.2015:
Předseda : Ing. Josef Vancl
Jednatel: Leoš Mejvald
Členové výboru: Vladimír Brož
David Svoboda
Martin Horáček
Petra Vanclová
Otakar Vašek
Petr Buryánek
Počet členů k 31.12.2015: 95 ( z toho 44 do 18 let, 41 členů s hlasem
rozhodujícím)
Zpráva o činnosti v roce 2015:
Schůzová činnost představovala za toto období celkem 6 zasedání 9ti
členného výborů, na nichž se projednávaly otázky především kolem sportovní
činnosti a jejího financování. Tak jako ostatní každý rok jsme řešili především
úkoly spojené s průběžnou činností Sokola jakou jsou oficiální soutěže v
kopané, kondiční cvičení žen apod. Dále jsme řešili otázky s údržbou areálu,
která poslední dobou není zcela bezproblémová a to především kvůli
nevyjasněné otázce financování sportu v naši společnosti. Přesto se nám daří
areál udržovat ve stavu, který umožňuje jeho bezpečné využívání.
Hlavní náplní TJ v roce 2015 bylo organizování sportovní činnosti :

Fotbal – účast v okresní soutěži - muži, dorost, mladší a starší přípravka
Kondiční cvičení pro ženy – aerobik, pilates , trampolínky , bossu

Akce pro veřejnost:
Pálení čarodějnic – akce určená pro širokou veřejnost obohacená stezkou
odvahy pro děti
Pouť po našem – akce určená pro širokou veřejnost .Návštěvníci mohli
shlédnout DOGDANCING, KANISTERAPII, vyzkoušet lukostřelbu, jízdu na
ponících , tradiční pouťovou střelnici a další atrakce. K poslechu hrála skupina
OÁZA + . K výborné atmosféře přispěli též hasiči se svými výbornými domácími
sejkorami.
Nohejbalový turnaj - 18. ročník , se konal za účasti pouze 7 trojic.
Turnaj v pétanque - 17. ročník Počasí přilákalo účastníky v počtu pouze 20
hráčů.
Malování na asfalt – akce určená pro děti MŠ a ZŠ Martinice v Krkonoších
v areálu TJ

Závěr:
V roce 2015 jsme se z vlastních prostředků a se získaných dotací snažili co
nejlépe zajistit sportovní činnost naší TJ ať už na úrovni fotbalové organizované
soutěže či na poli kondičního sportu pro veřejnost. Opět jsme také nezaháleli
v organizování akcí pro širokou veřejnost a to nejen těch sportovních. Doufáme,
že i v příštím roce získáme dostatek finančních prostředků na zajištění kvalitní
sportovní přípravy a modernizaci našeho areállu.
Ekonomická část výroční zprávy:
Stav účtu:

194.474,99 Kč

Stav pokladny:

13.726,- Kč

Výnosy celkem:

582.510,84 Kč

Výnosy - hlavní činnost:

427.183,84 Kč

Výnosy - hospodářská činnost:

155.327,- Kč

Náklady celkem:

488.684,35 Kč

Náklady - hlavní činnost:

365.664,35 Kč

Náklady - hospodářská činnost:

123.020,- Kč

Hospodářský výsledek celkem:

93.826,49 Kč

Rozpis přijatých dotací za rok 2015:
Dotace MŠMT – program IV ( provoz a údržba) : 18.800,( náklady na nákup uhlí , údržbu a
provoz budovy č.p. 6)
Dotace Libereckého kraje:

140.726,( 59.000,- program 3.5
- náklady na činnost mládeže)
81.726,- proplacení dotací za
rok 2014)

Dotace obce Martinice v Krkonoších:

35.000,- ( dotace na zajištění
sportovní činnosti mládeže v obci)

Nárok na dotace: Liberecký kraj

13.781,- ( dotace na zajištění
sportovní činnosti mládeže)

Přílohy:
Roční účetní uzávěrka 2015

