
Výroční zpráva za rok 2012

                                      -zpráva o činnosti 

Orel  Jednota  Letonice  má  za  sebou  první  rok  po  znovuobnovení  činnosti  ve  zpět
navráceném objektu Orlovny. 

Od červnové členské schůze  (23.6.2012) tvoří  Jednotu 8 členů – pět členů Rady :
starosta - Jiří Pecl, místostarostka - Daniela Pospíšilová, sekretář –ing. Pavel Lokaj, dva
členové rady – Ilona Žilková a František Lokaj. Řádnými členy Jednoty jsou pak ještě
Karel Vlach, Marie Medková a ing.Jiří Pospíšil, který je současně členem revizní komise
a také členem odborné rady Jednoty pro oblast projektového řízení.

V roce 2012 se uskutečnily dvě členské schůze (15.4.2012, 23.6.20) a jedno jednání
Rady (12.9.2012) na základě jejichž rozhodnutí byly plněny zejména tyto úkoly :

-  vypořádány  závazky  členů,  provedeny  úhrady  členských  příspěvků,  ustanoven
správce  Orlovny,  osloveni  partneři  ke  spolupráci  při  činnostech  Jednoty  a  obnově
Orlovny,  zapojili  jsme  se  do  příprav  a  realizací  společných  projektů.   Podařilo  se
obnovit  a  zajistit  provoz  pohostinství.  Díky  podpořeným  žádostem  z JMK  a  Obce
Letonice se provedly nezbytné práce na odstranění havarijního stavu Orlovny (sociální
zařízení  ve  2.NP,  rekonstrukce  střech  vč.zateplení  ploché  střechy  nad  zasedací
místností,  rekonstrukce  elektro-rozvodů,  úprava  topného  systému,  dřevěný  obklad
dělící stěny do sálu,.. , výmalba  a úklid prostor 2.NP pro zahájení provozu v těchto
prostorách). K dnešnímu dni se zde uskutečnilo již pět akcí : oslavy Silvestra, tříkrálový
turnaj, zahájen 8 denní kurz výuky tance, kurz keramiky a kurz výuky poskytnutí První
pomoci. V harmonogramu na letošní rok jsou objednávky na oslavy z řad obyvatel.

Díky přípravě projektu Orlí  hnízdo jsme získali  ke stávajícímu partnerovi   PROCYON,
o.s. další tři nové partnery – MS Letonice, Obec Letonice a OS ČTYŘLÍSTEK a zejména
šanci získat prostředky na pokračování obnovy objektu, zejména sálu a přísálí s cílem
co nejdříve zprovoznit tyto prostory pro víceúčelové využití.

Plán aktivit na rok 2013 :

- ve spolupráci s nájemcem zkvalitňování poskytování služeb v hospůdce U sv.Huberta
(zlepšení prostředí - nekuřácký prostor,  úpravy v soc.zařízení - VZT, přístavba kryté
předzahrádky, obnova dvorního traktu -  občerstvení na zahrádce s dětským hřištěm,
dovybavení kuchyňky ve 2.NP)

-  v případě získání  dotací  uskutečnit  opravu havarijního stavu kanalizace a obnovu
prostor hlavního sálu a přísálí (Orlí hnízdo-MAS, dotace JMK, .. programy)

-  dovybavení  prostor  Orlovny  ve  2.NP  s  cílem rozšířit  nabídku pronájmu  např.  pro
vzdělávací  aktivity  např.  v rámci  partnerských  vazeb   (rukodělné  aktivity,
environmentální vzdělávání, taneční,..)

- podpora vzniku nových sportovních oddílů – např. stolní tenis, šachy, šipky



- nadále oslovovat veřejnost s nabídkou činností jednoty a informovat o možnostech
zapojení se do činnosti (propagace a publicita,  www.stránky, ..)

                                      - zpráva o hospodaření

- evidence hospodaření  je patrná z přílohy (výkaz zisků a ztrát + rozvahu za rok 2012)
- zisk v roce 2012 byl 21 948,- CZK
- daňové přiznání bude podáno v řádném termínu, daň 0,- CZK
- finanční situace:
- půjčka ve výši 60 tis.Kč  
- ke konci prosince je stav bankovního účtu 35 951,20 CZK
- 3 návrhy na využití prostředků :
    - a) půjčky nevracet a finance použít na dokoupení vybavení prostor v hodnotě cca 50 tis. (nádobí, 
mikrovlnka, lednice, hrnce, příslušenství, regály do kuchyně)
    - b) vrátit vyšší půjčku (35 tis.) a ze zbytku nakoupit vybavení prostor tak jako v bodě a), nicméně ve 
skromnější variantě
    - c) vrátit celou půjčku a nekupovat nic

Výsledek  hospodaření   (blíže  viz.
příloha) :

Kontrolu hospodaření provedl  člen revizní  komise ing.  Jiří  Pospíšil,  který potvrdil
výsledek hospodaření a doporučil jej členské schůzi ke schválení.

V Letonicích dne  2.2.2013 Jiří Pecl – starosta Jednoty
Letonice

Ing. Pavel Lokaj – sekretář Jednoty

Ing. Jiří Pospíšil – člen revizní komise

Příloha :  Výsledovka, rozvaha za období  2012


