
 

Výroční zpráva za rok 2015 

 Zpráva o činnosti  

Orel Jednota Letonice má za sebou třetí rok od znovuobnovení činnosti a je možné jej označit za úspěšný, 

neboť v tomto roce se naše organizace rozrostla o 39 nových členů a evidujeme další nové přihlášky. 

Od loňské únorové schůze (11.3.2015) ke konci roku tvoří Jednotu 53 členů – z toho 15 řádných členů a 38 

přidružených. Z toho je pak pět členů Rady : starosta - Jiří Pecl, místostarostka - Daniela Pospíšilová, sekretář 

– Ing. Jiří Pospíšil, dva členové rady – mgr. Ilona Žilková a Radek Knesl. Předsedkyní revizní komise je Radmila 

Kneslová a členy RK dále Emilie Peclová a mgr. Zuzana Hůlková. 

V roce 2015 se uskutečnilo šest jednání Rady (20.1., 27.4., 27.5., 16.6., 24.8., a 1.12.2015) na základě jejichž 

rozhodnutí byly plněny zejména tyto body usnesení VČS: 

Zajištění rozvoje sportovních aktivit prostřednictvím nově vytvořených sportovních oddílů. Ke stávajícímu 

oddílu stolního tenisu, i díky účasti v partnerském projektu s obcí Letonice, zahájily nově práci tři skupiny 

florbalu (2x děti a mládež), dvě skupiny sebeobrany-karate (děti a dospělí) a dvě skupiny badmintonu (mládež 

a dospělí). Rozšířila se také členská základna fitnes (mládež a dospělí).  

Spolupráce s ostatními NNO v obci a okolí byla nabídnuta prostřednictvím výzvy k účasti na vzdělávacím 

projektu k získání znalostí při přípravě žádostí a čerpání dotačních prostředků (4.2.2015). Kromě 

spolupořádajícího spolku Procyon, žádná z místních organizací neprojevila zájem o účast. Naše jednota 

poskytla Obci Letonice a TJ Letonice bezúplatně prostory Orlovny pro nácvik hodových oslav a aktivně se 

zapojila do partnerského projektu v rámci Prevence kriminality v obci. 

Pokračování obnovy objektu Orlovny. Stav objektu si vyžádal kromě běžné údržby bezodkladnou obnovu 

nátěru plechových plochých střech a zateplení stropu nad klubovnou-pinecárnou. Nákladnější opravy, které 

nás čekají, však nezvládneme bez pomoci státu ve spolupráci s obcí. Jedná se o přeložení sedlové střechy, 

ošetření a zateplení stropů nad sálem a přísálím, výměnu výplní otvorů a zateplení obvodového pláště, 

zejména severní a západní fasády. Chybí také židle a stoly pro pořádání společenských akcí. 

Jednání s obcí Letonice o podpoře tělovýchovných a sportovních činností a pomoci při obnově objektu 

prostřednictvími kofinancování  nákladů projektů. Tato v roce 2015 probíhala písemnou i ústní formou. Naše 

jednota získala od obce Letonice podporu na kofinancování projektů podpořených ze 60% prostředky JMK ve 

výši 45tis.Kč a 30 tis.Kč byla podpořena naše činnost. Bohužel naše žádost o finanční pomoc na případném 

spolufinancování generální obnovy objektu k dotaci z MŠMT (výše zmiňovaného investičního záměru na 

celkovou opravu), nebyla na prosincovém zastupitelstvu vedením obce podpořena. 

Jednání se zástupci celostátní organizace Orla a JMK ve věci pomoci při obnově objektu a podpoře činnosti. 

V případě získání dotační podpory realizovat projekty podaných žádostí a zajistit personální obsazení a 

financování výše uvedených aktivit. 

Výsledkem jednání a příprav žádostí je získaná a řádně proinvestovaná podpora z více dotačních zdrojů obec 

Letonice, JMK a MŠMT.  

 

 

 

 



VÝNOSY Kč

Hlavní činnost 457 306

členské příspěvky 9 500

vlastní činnost 18 570

dotace 249 400

ost.příspěvky (obec, župa) 177 808

ostatní (úroky,b.bonusy,…) 2 028

Vedlejší činnost 156 643

VÝNOSY CELKEM 613 949

NÁKLADY Kč

Hlavní činnost 573 805

realiz.projektů 459 730

vlastní činnost 23 627

režijní nákl. (pojištění, energie, sp.mat.,…) 85 620

odvod čl. přísp. 2 350

ost.náklady (bank.pop.,..) 2 478

Vedlejší činnost 54 311

NÁKLADY CELKEM 628 116

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -14 167

 

Zajištění podpory nově vznikajících oddílů. Díky získaným dotačním prostředkům se podařilo zabezpečit jak 

provoz objektu Orlovny, tak také dovybavit jednotlivé sportovní oddíly základním sportovním nářadím a 

vybavením. 

Navázání užších kontaktů a spolupráce v rámci Orla v ČR. Náš zástupce se jako kandidát Klapilovy župy 

zúčastnil celostátního sjezdu v Bosonohách a byl navržen jako kandidát do ekonomicko-hospodářské rady 

Orla.   

  

Plán aktivit na rok 2016 : 

- stabilizovat činnost jednoty a jednotlivých sportovních oddílů – stolní tenis, badminton, florbal, fitnes, 

sebeobrana-karate a pokusit se o jejich postupné zapojování do soutěží 

- intenzivněji oslovovat veřejnost s nabídkou činností jednoty a informovat o možnostech zapojení se do 

činnosti (propagace a publicita,  www.stránky, ..) 

- zajištění lidského a materiálního potenciálu vč. technického zázemí pro řádnou správu majetku a 

víceúčelové, bezbariérové využívání objektu (židle, stoly, úklidové strojní vybavení, opona, sítě)   

-  materiálně-technické vybavení kanceláře jednoty, zřízení skladu sportovního nářadí a vybavení šatny 

- úprava dvora, údržba objektu (přeložení sedlové střechy, ošetření a zateplení stropů, výmalba, zateplení 

fasády, výměna výplní otvorů haly a přísálí, oprava podlahy haly, výměna podlahové krytiny klubovny  

- 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 2015) 

- ztráta loňského roku          - 14 167-Kč 

- zisk z minulých let činí     106.419,- Kč 

- ke konci prosince je stav bankovního účtu  .. 111.103,99 Kč    

pokladna .. 2.527,01 Kč 

- pohledávky .. 127.461,-Kč      

- závazky ..  82.750,-Kč 

 

Kontrolu hospodaření provedla revizní komise, jejíž členky 

potvrdily výsledek hospodaření a doporučily jej členské schůzi 

ke schválení. 

V Letonicích dne  18.3.2016   

   

          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  2015 

http://www.stránky/

