SKI Police nad Metují,z.s.

U Lesovny 111, 549 54 Police nad Metují, IČ 06431721

Zpráva o činnosti klubu za rok 2018
První rok činnosti nově založeného klubu běžeckého lyžování splnil naše očekávání. Podařilo se hladce
navázat na dlouholetou činnost bývalého lyžařského oddílu Spartak Police nad Metují.
Zájem mládeže o členství v našem klubu vzrůstá. Členská základna mládeže do 23 let byla k 1.1.2017 – 50
členů, k 1.1.2018 – 62 členů, k 1.1.2019 máme 75 členů. S tím souvisí také zvýšení počtu tréninkových skupin
ze tří na pět a navýšení počtu trenérů. Obdobně lze pozorovat i nárůst účastníků všech námi pořádaných
veřejných závodů. Veškeré akce prezentujeme v místním měsíčníku a nejaktuálněji na www stránkách a
facebookovém profilu klubu, kde sledujeme okamžité reakce a ohlasy na konkrétní akce od českých i polských
účastníků. Zvyšujeme prestiž a atraktivitu závodů, budujeme moderní klub, který svou činností přispívá zájmu
o sport v regionu. Všechny plánované aktivity (pořádání závodů, soustředění, účast na krajských a
republikových závodech) se podařilo úspěšně realizovat.



POŘÁDANÉ ZÁVODY:
leden-únor: Středeční pohár – Běžkové středy – organizovali jsme dva závody a finále
s vyhlášením. Organizačně se podílí klub BKLM a Redpoint Teplice. (150 závodníků)
11.2. neděle - KRAJSKÝ PŘEBOR - Pohárový závod Královéhradeckého kraje
a veřejný závod v běhu na lyžích pro všechny věkové kategorie - na tratích SKI Skuhrov v Deštném.
(150 závodníků)
20.5. neděle BĚH SÍDLIŠTĚM – 39. ročník silničního běhu, Gagarinova ul. - sídliště v Polici n/M, pro
příchozí, všechny věkové kategorie. (120 závodníků)
6.6. středa BĚH OD PÍPY K PÍPĚ - silniční běh na 7,8 km pro veřejnost (35 závodníků)
14.7. sobota BĚH NA HVĚZDU – 32. ročník, závod Českého poháru v bězích do vrchu (310
závodníků)
1.9. sobota BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI – 32. ročník terénního běhu na 25 km (111 závodníků)
11.9. úterý BĚHY NA HAVLATKU - 3. ročník nepravidelně pořádaného memoriálu Míry ŠMÍDA, běh
do vrchu pro všechny věkové kategorie, nevyřazovací systém rozběhů "Nordic sprint". Start byl na
parkovišti pod Havlatkou, cíl u vysílače na Havlatce, trasa po bývalém skokanském můstku. (61
závodníků)
22.9. sobota SLUNCEKROS - 34. ročník terénního běhu skalami, místo konání Bischofstein (50
závodníků)
21.10. neděle BĚH OKOLO OSTAŠE - 45. ročník lyžařského přespolního běhu, závod Poháru
přespolních a lyžařských běhů Královéhradeckého kraje a veřejný závod pro všechny věkové
kategorie. (350 závodníků)
21.11. středa Středeční pohár – Běžecké vršky - Běh na Hvězdu – 4,3 km












ABSOLVOVANÁ SOUSTŘEDĚNÍ:
JVT Brendy 3. skupina (Jestřebí bouda 4.- 8.5.2018)
JVT Lužická jezera 4. skupina (4.-8.5.2018)
JVT Smetánka, Pec pod Sněžkou 1. a 2. skupina (11.-13.5.)
Cyklosoustředění Jedovnice v Moravském krasu (9.-13.7.) - singletraily
LVT Pilák (26.-31.8) - hlavní letní soustředění ve Žďáru nad Sázavou
PVT Trčkov v Orlickém Záhoří 1.-3. skupina (26.-30.10.) – kolečkové brusle, běh
PVT Havlovka v Peci pod Sněžkou 4. skupina (26.-30.10.) – imitace, běh
PVT Lasówka u Orlického Záhoří 5. skupina (26.-30.10.) – kolečkové lyže, běh
ZVT Černá hora, Krkonoše 4. skupina (1.-8.12.)
ZVT Trčkov v Orlickém Záhoří 1.-3. skupina (12.-16.12.)




















ÚČAST NA REPUBLIKOVÝCH ZÁVODECH:
19.- 21.1. ČP staršího žactva - Boží Dar (účast 4 závodníci)
15.- 18.2. MČR staršího žactva Vysoké nad Jizerou - přesunuto do HARACHOVA - pouze starší žactvo
(účast 5 závodníků)
2.- 4.3. ČP staršího žactva - finále, HNT mladší žactvo Nové Město na Moravě - (účast 13 závodníků)
26.- 28.1. MČR dorost Jablonec nad Nisou (účast 2 závodníci)
9.- 11.2. ČP dorost Zadov (účast 1 závodník)
10.- 11.3. MČR dorost Horní Mísečky (účast 2 závodníci)




AKCE:
6.4. Členská schůze, Poslední mazání v Pellyho domech
17.11. Plesu lyžařů, 23. ročník, na sále Pellyho domů

Účast na školeních
 Trenérské školení C – 6 účastníků (Jan Pohl, Helena Pohlová, Nikola Řezníčková, Matěj Brát,
Kateřina Brátová, Jana Meierová) absolvovalo první - teoretickou část trenérského školení, druhá –
praktická část proběhla v březnu 2019.
 Školení rozhodčích R - tři rozhodčí: Josef Havlíček ml., Jan Pohl a Pavel John.
SpS
Součástí našeho klubu je také SpS (sportovní středisko). Díky splněným podmínkám byl klub zařazen mezi
SpS s finanční podporou SLČR, resp. MŠMT (čerpáno v roce 2018 75 tis.). Částka byla použita na
ohodnocení trenérů a nákup kolečkových lyží.
Lyžařské tratě
Ve spolupráci s městem Police nad Metují a společností BRANKA o.p.s. jsme jako každý rok strojově
upravovali lyžařské stopy pro veřejnost v oblasti Policko.
Financování klubu
Díky získaným finančním prostředkům od města Police nad Metují, Královéhradeckého kraje, MŠMT, Svazu
lyžařů a sponzorů bylo možné obnovit a rozšířit materiální vybavení pro kvalitní trénování (klub půjčuje
vybavení, přispívá na cestovné, startovné, přípravu lyží), dotovat hlavní letní a zimní soustředění, ale také
vylepšit zázemí pro pořádání veřejných sportovních soutěží.
Vybrané příjmy:
Přijaté členské příspěvky
Město Police nad Metují – dotace na činnost, materiál
Město Police nad Metují – dotace na pořádání závodů
Svaz lyžařů ČR – příspěvek na činnost, pořádání závodů KHK
MŠMT – dotace na činnost, materiál, pořádání závodů
Královéhradecký kraj – dotace na činnost
Svaz lyžařů ČR (MŠMT) – SpS
Vybrané výdaje:
Cestovné
Osobní náklady
Vybavení – vosky, lyže, kolečkové lyže, vázání
Vybavení – stan, várnice, startovní čísla, bannery, mazací stůl,
stojany na lyže, startovací hodiny, pytle na lyže
Administrativa (tiskárna, počítač, účetní služby atd.)

85 000 Kč
190 000 Kč
7 000 Kč
54 700 Kč
121 000 Kč
283 000 Kč
75 000 Kč
120 000 Kč
93 000 Kč
190 000 Kč
174 000 Kč
50 000 Kč

Trenéři:

1.skupina – Helena Pohlová, Andrea Michálková
2.skupina – Katka Brátová, Katka Boučková
3.skupina – Jan Pohl, Nikola Řezníčková
4. skupina – Kristýna Šretrová, Jana Meierová
5. skupina – Matěj Brát, Aleš Morávek
Rozhodčí: Josef Havlíček ml., Josef Havlíček st., Pavel John, Jan Pohl
Technický servis: Antonín Pohl, Jiří Černý, Jan Pohl
Administrativa: Helena Pohlová
VV – Jan Pohl, Helena Pohlová, Nikola Řezníčková, Miroslav Hornych, Kristýna Šretrová
KK – Josef Havlíček ml., Jitka Pešinová, Marie Hornychová
Přílohy: rozvaha, výsledovka 2018
Zapsala: Helena Pohlová, dne 30.4.2019
Schválil: Jan Pohl – předseda spolku
Schváleno na členské schůzi dne:

Příloha v účetní závěrce sestavené k 31.12.2018
(v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění)

1. Název a sídlo účetní jednotky
SKI Police nad Metují, z.s.
U Lesovny 111, 549 54 Police nad Metují
IČ: 06431721
DIČ: CZ06431721
Datum zřízení účetní jednotky:
2. Právní forma účetní jednotky
Spolek
3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena
- Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných
aktivit
- Vytvářet možnosti pro zapojení do sportovní činnosti pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak dětí a mládeže
- Vytvářet materiál a tréninkové podmínky pro sportovní činnost
- Organizovat tréninky, soustředění pro děti a mládež
- Organizovat závody a zabezpečovat účast členů spolku na soutěžích
- Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy s ostatními sportovními organizacemi (např. ČUS, sportovní svazy apod.) i
jednotlivci
- Budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
- Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických,
estetických a mravních pravidel
- Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů a jejích školení
- Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života , kultury, zdraví apod.
v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou
činností
4. Ostatní činnosti účetní jednotky
- Spolek nevykonává hospodářskou činnost
5. Statutární orgán
- Předseda – statutární zástupce
6. Informace o zakladatelích
Účetní jednotka byla založena na ustavující schůzi, kde bylo přítomno 14 osob.

7. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2018.
Rozvahovým dnem podle §19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále „ZoÚ“), je 31.12.2018.
8. Použité účetní metody
- Účetní jednotka účetně odepisuje dlouhodobý majetek podle odpisových plánů, které
sestavuje podle předpokládané životnosti. Majetek začíná účetně odepisovat od počátku
měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek uveden do užívání.
- Cenné papíry, podíly oceňuje organizace pořizovací cenou.
- Oceňovací rozdíly organizace nepoužila
- Opravné položky netvořila
- Vzájemné zúčtování se v organizaci nevyskytlo
9. Způsob zpracování účetních záznamů
Účetní záznamy jsou zpracovávány pomoci účetního softwaru Helios Red.
Účetnictví (finanční i mzdové) je zpracováváno externí účetní firmouOK TAX s.r.o. se sídlem
v Trutnově, Kubelíkova 445, PSČ 541 01, IČ 28779932. S touto firmou je uzavřena mandátní
smlouva.
10. Způsob a místo úschovy účetních záznamů
Účetní záznamy jsou uschovávány po dobu, která je v souladu se ZoÚ a vnitřním předpisem
účetní jednotky.
Po zaúčtování jsou řádně označeny a uloženy v kanceláři organizace, která se nachází v sídle
spolku na adrese U Lesovny 111, 549 54 Police nad Metují.
Uložení, skartace a archivace účetních záznamů probíhá podle platných předpisů o
skartačním řízení a archivaci.
11. Struktura výnosů
Tržby z prodeje služeb
Přijaté členské příspěvky
Přijaté dary
Granty, dotace
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy celkem

473
85
24
656
153
1391

Údaje jsou v tis. Kč.
Hospodářský výsledek za účetní období roku 201 … ztráta 1 383,41Kč
Dosažená úspora daňové povinnosti, §20 odst.7 zákona č.586/1992 Sb. … 760 Kč.

12. Informace o zaměstnancích
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců byl v účetním období 0 osoby.

Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

( v tis)
0
0

13. Přijaté dotace na činnost spolku
Město Police nad Metují … 197 000 Kč
Svaz lyžařů ČR … 54 700 Kč
MŠMT … 121 000 Kč
Královéhradecký kraj … 283 000 Kč
14. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období
Ztráta z roku 2017 53 010 Kč byla převedena na účet ztráty minulých let.
15. Informace o půjčkách
K rozvahovému dni eviduje společnost půjčky od členů spolku ve výši 8 000 Kč.
16. Okamžik sestavení účetní závěrky
V Trutnově, dne 8.4.2019
Pro body zde neuvedené nemá organizace náplň.
Zpracovala: Ing. Kateřina Janáková

Schválil:

…………………………………………………………………………………………………

Název účetní jednotky

ROZVAHA

SKI Police nad Metují, z.s.

v plném rozsahu
ke dni

31.12.2018

..................................................................................................

(V celých tisících Kč)

Rok

504/2002 Sb.. pro neziskové organizace
Označení

B.
B.III.
1.
2.

2018

Měsíc
1

2

AKTIVA
Krátkodobý majetek celkem (ř.42+52+72+81)
Krátkodobýfinanční majetek celkem (ř.73 až 80)
Peněžní prostředky v pokladně

S ídlo nebo bydliště účetní jednotky

IČ
0 6 4 3 1 7 2 1

U Lesovny 111
54954 Police nad Metují

Č íslo

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

řádku

účetního období

účetního období

041

36

3

072

36

3

073

2

1

Ceniny

074

34

2

AKTIVA CELKEM (ř.1+41)

085

36

3

1

Označení

Č íslo Stav k prvnímu dni

PASIVA

řádku

A.
A.II.
1.
3.
B.
B.III.

Vlastní zdroje celkem (ř.87+91)
V ýsledek hospodaření celkem (ř.92 až 94)
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělenýzisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem (ř.96+98+106+130)
Krátkodobé závazky celkem (ř.107 až 129)

účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

086

-53

-54

091

-53

-54

092

-53

-1

094

0

-53

095

89

57

106

12

9

1.

Dodavatelé

107

0

1

17.

Jiné závazky

123

12

8

B.IV.

Jiná pasiva celkem (ř.131+132)

130

77

48

132

77

48

134

36

3

2.

V ýnosy příštích období
PASIVA CELKEM (ř.86+95)

Podpisovýzáznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, kteráje účetní jednotkou

Sestaveno dne:

08.04.2019

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Spolek

Ostatní sportovní činnosti

2

Poznámka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni

Název účetní jednotky
SKI Police nad Metují, z.s.

31.12.2018

..................................................................................................

(V celých tisících Kč)

Rok
504/2002 Sb.. pro neziskové organizace
Označení

2018

Měsíc
1

2

S ídlo nebo bydliště účetní jednotky

IČ
0 6 4 3 1 7 2 1

Název položky

U Lesovny 111
54954 Police nad Metují

Č íslo

Č innost

Č innost

řádku

hlavní

hospodářská

Celkem

A.

NÁKLADY (ř.2+9+13+19+21+29+35+37)

001

1393

0

1393

A.I.

S potřebované nákupy a nakupované služby (ř.3 až 8)

002

1276

0

1276

1.

S potřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

003

745

0

745

6.

Ostatní služby

008

531

0

531

A.III.

Osobní náklady (ř.14 až 18)

013

93

0

93

10.

Mzdové náklady

014

93

0

93

A.V.

Ostatní náklady (ř.22 až 28)

021

3

0

3

22.

Jiné ostatní náklady

028

3

0

3

A.VII.

Poskytnuté příspěvky (ř.36)

035

21

0

21

28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúctované mezi organizacními

036

21

0

21

Náklady celkem (ř.2+9+13+19+21+29+35+37)

039

1393

0

1393

B.

VÝNOSY (ř.41+43+47+48+55)

040

1392

0

1392

B.I.

Provozní dotace (ř.42)

041

656

0

656

1.

Provozní dotace

042

656

0

656

B.II

Přijaté příspěvky (ř.44 až 46)

043

109

0

109

3.

Přijaté příspěvky (dary)

045

24

0

24

4.

Přijaté členské příspěvky

046

85

0

85

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

047

473

0

473

B.V.

Tržby z prodeje majetku (ř.56 až 60)

055

154

0

154

13.

Tržby z prodeje materiálu

058

154

0

154

Výnosy celkem (ř.41+43+47+48+55)

061

1392

0

1392

C.

V ýsledek hospodaření před zdaněním (ř.61 - ř.39 + ř.37)

062

-1

0

-1

D.

V ýsledek hospodaření po zdanění (ř.61 - ř.39)

063

-1

0

-1

1

Označení

Název položky

Sestaveno dne:

Č íslo

Č innost

Č innost

řádku

hlavní

hospodářská

Celkem

Podpisovýzáznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, kteráje účetní jednotkou

08.04.2019

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Spolek

Ostatní sportovní činnosti

2

Poznámka

