ZÁVĚRY ČLENSKÉ SCHŮZE
Dne 10. 6. 2022 proběhlo jednání členské schůze spolku. Na programu schůze bylo schválení
hospodaření za rok 2021, schválení rozpočtu na rok 2022, změna stanov spolku a změna
příspěvkového řádu.
K jednotlivým bodům jednání:
1. Členská schůze schválila zprávu o hospodaření spolku v roce 2021
➢ náklady
2.380.000,➢ výnosy
2.528.000,➢ hospodářský výsledek
148.000,➢ daňová povinnost
0,2. Členská schůze schválila rozpočet na rok 2022
➢ výnosy
2.042.000,➢ náklady
2.012.000,3. Členská schůze schválila změnu stanov spolku
➢ změna se týká Článku XII – Zastupování spolku (viz níže – změny zvýrazněny
červeně)
Článek XII
Zastupování spolku
1. Statutárním orgánem spolku je předseda výboru a místopředseda výboru.
2. Jménem spolku jedná předseda, místopředseda, samostatně svým jménem.
3. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje
podpis předsedy nebo místopředsedy spolu s otiskem razítka spolku nebo nejméně dva
podpisy členů výboru spolku s otiskem razítka spolku.
4. Použije-li se pro právní úkon digitální forma dokumentu, pak k jeho platnosti
a účinnosti se vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis předsedy nebo místopředsedy.
5. Ostatní zavazování spolku a podepisování za spolek se děje v souladu s Podpisovým řádem.

4. Členská schůze schválila změnu příspěvkového řádu
➢ změna se týká článku III – oddílové příspěvky (viz níže – změny zvýrazněny
červeně)
Článek III
Oddílové příspěvky
1. základní výše oddílového příspěvku na jeden kalendářní rok činí 7.000,- Kč ;

2. pokud je člen oddílu současně řádným členem Spolku, je členský příspěvek součástí
oddílového příspěvku1.
3. vznikne-li členství k oddílu po 30. 6. kalendářního roku, za který má být příspěvek zaplacen,
činí oddílový příspěvek v tomto roce 50% základní výše dle odstavce 1) a 2).

Změna příspěvkového řádu nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2023

Grafické znázornění rozložení výnosů a nákladů za rok 2021 je přílohou tohoto dokumentu.

1

členský příspěvek se v tomto případě již neplatí;
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ROZLOŽENÍ VÝNOSŮ V Kč ZA ROK 2021
propagace
167 800 Kč

pronájmy
238 326 Kč

dary
55 000 Kč

startovné z turnajů
50 000 Kč
přestupy a hostování hráčů
30 000 Kč

vratky a jiné
217 575 Kč

dotace a granty
1 281 080 Kč

příspěvky vlastní
487 500 Kč
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ROZLOŽENÍ NÁKLADŮ V Kč ZA ROK 2021
ICT,telefony,
82 371 Kč

vodné a stočné
56 408 Kč

pojištění areálu
29 742 Kč

daně a poplatky
10 195 Kč

PHM
14 401 Kč

vratky půjček
0 Kč

mzdové náklady
546 000 Kč

elektřina
158 811 Kč

ostatní náklady
283 255

opravy nemovitostí
12 880 Kč

nákup sportovního vybavení
405 560 Kč

náklady na rozhodčí
8 800 Kč

údržba sportovišť
236 161 Kč

poplatky
sportovní
m svazům
55 305 Kč

nájmy sportovních zařízení
27 710 Kč

tréninková soustředění mužstev
168 095 Kč
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turnaje
11 500 Kč

hostování a přestupy
68 200 Kč

