
Výroční zpráva za rok 2013

 Zpráva o činnosti 

Orel  Jednota  Letonice  má  za  sebou  druhý  rok  od
znovuobnovení činnosti.

Od loňské únorové schůze  (2.2.2013) tvoří Jednotu stále 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  2013 se  uskutečnilo  šest  jednání  Rady  (18.1.,  10.3.,  3.7.,  4.9.,  6.10.  a
14.12.2013) na základě jejichž rozhodnutí byly plněny zejména tyto úkoly :

- příprava a úspěšné podání žádosti na MAS s názvem Orlí hnízdo, zajištění financování
a vlastní realizace projektu obnovy Orlovny
- příspěvky do tomboly na společenské akce v obci
- organizační zajištění VČS, výběr a odeslání členských příspěvků
-  partnerská  spolupráce  s PROCYON a MS při  realizaci  projektu Orlí  hnízdo formou
brigádnické činnosti
- cvičení a zahájení činnosti dětského oddílu stolního tenisu, pořízení nového stolu a
ostatního vybavení
-  uskutečnění  projektu výměny kanalizace  v omezeném rozsahu s ohledem na výši
dostupných prostředkůl s využitím dotace z MŠMT prostřednictvím župy
-  nerealizovaný  projekt  výměny  oken  a  dovybavení  kuchyňky,  neboť  naše  žádost
nezískala podporu a organizace neměla vlastní zdroje
- podána žádost na MŠMT na rok 2014 na zbudování sociálního zařízení u šatny haly
-  řešení  otázky  omezení  či  zrušení  provozu  VHA  a  VLT  v prostorách  restaurace  a
příprava  rekonstrukce  a  úpravy  dispozice  sociálního  zařízení   v 1.NP  vč.  zajištění
bezbariérového přístupu do objektu
- kontrola využívání dotačních prostředků z rozpočtu obce za 2012
-  přesun  sídla  organizace  z adresy  Úvoz  279  na  Osvobození  49  v souvislosti  s
obnovením provozu Orlovny po uskutečnění projektu Orlí hnízdo. Příprava vyúčtování a
podání žádosti o platbu. Kontrola projektu ze strany SZIF
- příprava provozních řádů a směrnic pro zahájení provozu a pronájmu prostor
- zkušební provoz Orlovny a využívání prostor zájemci z řad jednotlivců a organizací
(turnaj  v badmintonu,  cestovatelelské  přednášky,  taneční,  latino-fitnes,  tříkrálový
turnaj  ve  stolním  tenise  mládeže,  velikonoční  besedování,  keramika,  rehabilitační
cvičení, kurzy respektování, ..)
- vyúčtování dotací za rok 2013 na MŠMT a Obec Letonice
-  organizace  vzdělávacích  aktivit  v prostorách  Orlovny  ve  spolupráci  a  s využitím
know-how PROCYONu
- příprava výroční členské schůze 2014

Plán aktivit na rok 2014 :



- ve spolupráci s nájemcem připravit projektové řešení a zajistit stavební povolení na
stavební úpravy sociálního zařízení v 1.NP vč.bezbariérového přístupu do Orlovny a
nově i na zahradní terasu. V závislosti na finančních prostředcích a lidských kapacitách
při  brigádách  realizovat  dílčí  úseky  a  tím zkvalitňovat  prostředí,  ve  kterém budou
poskytovány kvalitnější služby v hospůdce U sv.Huberta. Na část těchto úprav využít
případně dotací z projektu prorodinné politiky JMK
- znovupodání a realizování projektu výměny oken a dovybavení kuchyňky ve 2.NP –
mimoř.dotace JMK
- uskutečnění slíbených aktivit z projektu Orlí hnízdo 
- realizace projektu Prorodinné politiky jehož součástí je i dovybavení prostor Orlovny 
- podpora činnosti nových sportovních oddílů – stolní tenis, badminton, florbal, fitnes
(zařízení v suterénu)
- nadále oslovovat veřejnost s nabídkou činností jednoty a informovat o možnostech
zapojení se do činnosti (propagace a publicita,  www.stránky, ..)
- organizace oslav výročí založení Orla v Letonicích  29.6.2013    -  1933-2013  

 Zpráva o hospodaření
- evidence hospodaření je patrná z přílohy (výkaz zisků a ztrát za rok 2013)
- ztráta roku 2014 činí  - 590.913,- CZK
- daňové přiznání bude podáno v řádném termínu, daň 0,- CZK
- finanční situace:

- půjčka ve výši 60 tis.Kč  přechází do roku 2014 s tím, že bude splacena do
konce ledna 2014      vč.úroků
 - půjčka ve výši 500 tis.Kč trvá, měla by být splacena do konce dubna 2014, po

obdržení dotace
 - ke konci prosince je stav bankovního účtu 113 748,45 CZK

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  2.3.2014 Jiří Pecl – starosta Jednoty
Letonice

Ing. Pavel Lokaj – sekretář Jednoty

Ing. Jiří Pospíšil – člen revizní komise

Příloha :  Výsledovka, rozvaha za období  2013


