
 

Výroční zpráva za rok 2016 

 Zpráva o činnosti                          www.orelletonice.cz 

Čtvrtý rok od znovuobnovení činnosti naší jednoty, rozrůstající se základna, stabilizace činností, postupná 
obnova sportovního a společenského zařízení Orlovny. Tak se dá ve stručnosti charakterizovat uplynulý rok. 

V průběhu roku 2016 ukončilo členství 14 členů a nově k dnešnímu datu přistoupilo 26 nových členů. 
K dnešnímu má jednota 85 členů – z toho 17 řádných členů a 68 přidružených. Rada jednoty Letonice pracuje 
od svého zvolení 1.3.2016 ve složení : starosta - Jiří Pecl, místostarostka - Daniela Pospíšilová, sekretář – Ing. 
Jiří Pospíšil, čtyři členové rady – mgr. Ilona Žilková, Radek Knesl, ing.Ladislav Kolozsi a mgr. Zuzana Hůlková. 
Předsedkyní revizní komise je Radmila Kneslová a členy RK dále Emilie Peclová a Lumír Seďa. 

V roce 2016 se uskutečnilo šest jednání Rady (18.1., 16.2., 23.6., 18.8., 19.9, a  22.11.2016), a jejich 
rozhodnutí měla za cíl zajistit provoz, činnost všech oddílů a také plnění bodů usnesení VČS: 
- zvyšování fyzické zdatnosti obyvatel, zejména mládeže – prostřednictvím probíhajících sportovních 
aktivit našich oddílů, o jejichž činnost projevuje zájem zvyšující se počet zájemců i z okolních obcí, je možné  
konstatovat, že tento úkol se daří plnit. Abychom byli schopni prokázat hodnotové vyjádření míry fyzické 
zdatnosti, uskutečnilo se v roce 2016 první oficiální hodnocení výkonnosti jednotlivých skupin v plavání, a na  
základě zprůměrování skutečně dosažených výsledků vznikly první hodnotící standardy. Faktickým důkazem  
zvyšování fyzické zdatnosti je pak loňské zkouškové hodnocení našich dětských karatéků i dospělých.   
- spolupráce a vytvoření koordinační skupiny ze svých členů v rámci týmu pro řízení bezpečnostních, 
evakuačních či krizových situací, vč. zajišťování pořádku na obci např. formou činností bezpečnostních 
dobrovolníků – tento bod byl plněn jen v rámci jednoty oslovením dospělých členů oddílu karate s pomocí při 
výcviku ostatních zájemců v rámci výcviku sebeobrany obyvatelstva, neboť nabídka na společné řešení této 
otázky na zastupitelstvu obce nebyla členy zastupitelstva přijata s odůvodněním, že tuto oblast v dostatečné 
míře řeší policie a hasičský záchranný systém.  
-  pokračování obnovy objektu Orlovny -  podařilo se ve spolupráci s obcí Letonice vyřešit havarijní 
stav kotle jeho výměnou a s pomocí připravených projektových žádostí, a tímto způsobem získaných 
dotačních prostředků z Jihomoravského kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pak také 
dosáhnout výrazného zkvalitnění sportovního prostředí, které umožnilo rozvoj sportovních aktivit. Nejvíce se o 
to zasloužilo vybavení nové cvičebny bojových sportů, dovybavení posilovny a vybavení hlavního sálu 
ochrannými sítěmi, dělícími záclonami a oponou. Pro kvalitní prezentaci bude nově sloužit velkoplošná 
televize s kvalitním ozvučením vzdělávacího prostoru malého sálu.  Podařilo se připravit projektovou žádost a 
finanční podporu obce na realizaci doposud největšího projektu, který by konečně vyřešil největší problémy 
naší Orlovny -  přeložení sedlové střechy, ošetření a zateplení stropů nad sálem a přísálím, výměnu výplní 
otvorů, zateplení obvodového pláště, zejména severní a západní fasády a pořízení potřebného množství židlí a 
stolů pro pořádání společenských akcí, které ke sportovnímu životu neodmyslitelně patří a pomáhají při 
financování provozu. 

- zprovoznění www. stránek                      orelletonice.cz                    díky patří Pavlu Dostálovi 

- poskytnutí zázemí mateřskému klub u MÁaJÁ 
 

 



VÝNOSY Kč

Hlavní činnost 664 792
členské příspěvky 18 200
vlastní činnost 10 000
dotace 502 919
ost.příspěvky (obec, župa) 126 000
ostatní (úroky,b.bonusy,…) 7 673

Vedlejší činnost 181 694

VÝNOSY CELKEM 846 486

NÁKLADY Kč

Hlavní činnost 749 478
realiz.projektů 518 998
vlastní činnost 14 147
režijní nákl. (pojištění, energie, sp.mat.,…) 8 490
mzdové náklady 188 533
odvod čl. přísp. 13 000
ost.náklady (bank.pop.,..) 6 310

Vedlejší činnost 65 294

NÁKLADY CELKEM 814 772

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 31 714

 
 
Plán aktivit na rok 2017 : 
- stabilizovat činnost jednoty a jednotlivých sportovních oddílů – stolní tenis, badminton, florbal, fitnes, 
sebeobrana-karate a pokusit se o jejich postupné zapojování do soutěží 
- cíleně oslovovat veřejnost s nabídkou činností jednoty a informovat o možnostech zapojení se do činnosti 
(zlepšení propagace a publicity, aktualizací www.stránky, ..), zaháíjení činnosti nových oddílů turistiky a 
teneční přípravky dětí 
- udržení a zkvalitnění managementu organizace (odborné a komunitní vzdělávání členů správy, trenéři, 
lektoři,..)  
- zajištění a zkvalitnění potřebného materiálního vybavení oddílů vč.nově zřizovaných (např. výstavba lezecké 
a bouldrovací stěny, lezeckého materiálu, prosklené stěny tanečního sálu, přehrávač,nová podlaha, ..) 
-  materiálně-technické vybavení kanceláře jednoty, dovybavení skladu sportovního nářadí a vybavení šatny 
- úprava dvora, údržba objektu (výmalba, oprava a zkulturnění čelní fasády, obnova PVC podlah jeviště a 
schodiště)  
- rozšíření nabídky sportovních a tělovýchovných aktivit se zaměřením na aktivní pohyb rodičů a seniorů 
- poskytování prostor a aktivní podpora společných aktivit rodin a rodinných příslušníků 
- maximálně využívat dotačních prostředků a partnerských projektů k zajištění výše uvedených aktivit 
- podílet se na zajištění kvalitnějších služeb a příjemného rodinného prostředí  v pohostinství U sv.Huberta  
 
 Zpráva o hospodaření 
- evidence hospodaření je patrná z přílohy (výkaz zisků a ztrát za 
rok 2016) 
- hospodářský výsledek           31 714,- Kč 
- zisk z minulých let                  92 252,- Kč 
- ke konci prosince je stav  
   bankovního účtu  .. 93 619,- Kč    pokladna ..  1 107,- Kč 
- pohledávky .. 199 251,-Kč  
- závazky ..  93 917,-Kč 
 

Kontrolu hospodaření provedla revizní komise, jejíž členové 
potvrdili výsledek hospodaření a doporučili jej členské schůzi ke 
schválení. 

V Letonicích dne  18.2.2017   
   
 
          Jiří Pecl – starosta Jednoty Letonice, v.r.                       Ing. Jiří Pospíšil – sekretář Jednoty, v.r. 
  
    Radmila Kneslová – předsedkyně revizní komise, v.r. 

Příloha :  Výsledovka, rozvaha za období  2016 


