Tělovýchovná jednota Sokol Ostředek, z.s.
č.p. 139, 257 24 Ostředek
IČ:47 08 22 16
www.sokolostredek.cz , email: predseda@sokolostredek.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2016
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince
2016 na základě vyhodnocení činnosti TJ Sokol Ostředek a její jednotlivá ustanovení byla předmětem
jednání Valné hromady TJ Sokol Ostředek konané dne 10. prosince 2016.
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1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky:

Tělovýchovná jednota Sokol Ostředek, z.s.

Sídlo:

č.p. 139, 257 24 Ostředek

IČ:

470 82 216

Právní forma:

spolek

Spisová značka:

L4571 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
TJ Sokol Ostředek má svoji hlavní činnost (poslání a cíle) vymezenou svými stanovami. Ve
sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
a) Organizovala sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit a vytvářela pro ni
materiální a tréninkové podmínky v oddílech fotbalu (jeden tým dospělých a tři týmy mládeže
a stolního tenisu (tři týmy dospělých). Organizovala pro fotbalovou mládež dva halové turnaje
a dva letní turnaje. Oddíl stolního tenisu uspořádal dva turnaje, jeden pro registrované hráče.
b) Vytvářela široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak
mládeže. Oddíl stolního tenisu vytvořil podmínky pro pravidelné hraní dětí. TJ uspořádala
nohejbalový turnaj a turnaj ve stolním pro veřejnost „Silvestrovský pinčes“.
c) Provozovala a udržovala tělovýchovná a jiná zařízení, které užívá. V roce 2016 se jednalo o
nátěry zábradlí kolem areálu fotbalového hřiště a pokračovala ve výměně oplocení kolem něj.
d) Vedla své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ k dodržování základních
etických, estetických a mravních pravidel, umožnila jim širokou informovanost v oblasti
tělesné kultury a kultury vůbec. Pravidelně publikovala články v Ostředeckém zpravodaji. O
významnějších akcích a turnajích vycházely i články v Benešovském deník.
e) Hájila zájmy oddílů uvnitř i navenek a za tím účelem spolupracovala s obcí Ostředek i
ostatními organizacemi (OFS Benešov, FAČR, OSST Benešov, OTS Benešov)
f) Dalšími formami své činnosti napomáhala rozvoji veřejného života, kultury v obci – pořádání
plesu a pouťové zábavy, pořádání divadelního představení.
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Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Sokol Ostředek také vedlejší činnost. Ve
sledovaném období měla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům a provozu občerstvení
u fotbalového hřiště.

3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem TJ Sokol Ostředek je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výkonný
výbor. TJ Sokol Ostředek organizačně zahrnuje oddíly fotbalu a stolního tenisu. Oddíly provozují a
organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu TJ Sokol
Ostředek
Statutárním orgánem je:
Ing. Marek Škvor, předseda výkonného výboru
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů
4) Členská základna
TJ Sokol Ostředek evidovala na konci sledovaného období 167 členů v následující struktuře:

Oddíl fotbalu
Oddíl stolního tenisu *
Bez členství v oddíle

Děti
(do 15 let)
42
10
2

Mládež
(od 15 do 18 let)
15
0
0

Dospělí
(nad 18 let)
47
20
41

* 10 členů oddílu je současně i členem oddílu fotbalu.
5) Hospodaření organizace
TJ Sokol Ostředek v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských příspěvků, výtěžků
sportovních a kulturních akcí, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních
organizací a provozování občerstvení na fotbalovém hřišti.
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Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 31 tis. Kč. Veškeré náklady a
výnosy odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro
realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této
výroční zprávy:
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 2 – Rozvaha
Dne: 30. března 2017
Sestavil: Ing. Marek Škvor

Ing. Marek Škvor
Předseda výkonného výboru
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