Výroční zpráva spolku JAWA 50 Okruhy z.s. za kalendářní rok 2019

Výroční zpráva je zpracována za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, na základě
vyhodnocení činnosti spolku JAWA 50 Okruhy z.s. (dále jen spolek).
Jednotlivá ustanovení této zprávy byla schválena členskou schůzí spolku, jakožto
nejvyšším orgánem spolku.
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Výroční zpráva spolku JAWA 50 Okruhy z.s. za kalendářní rok 2019
1. Obecné informace o spolku
Název účetní jednotky:

JAWA 50 Okruhy z.s.

Sídlo:

Veliš 33, 507 21

IČ:

06182402

Právní forma:

spolek

Spisová značka:

L 11346/RD6/KSHK

2. Hlavní a vedlejší činnost spolku
Spolek má svou činnost vymezenou platnými stanovami. V předmětném období realizoval hlavní i
vedlejší činnosti:
a) Spolek podporoval účast svých členů a příznivců na motocyklových závodech
b) Spolek prováděl šíření reklamy a propagoval smluvní partnery spolku
c) Spolek svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o možnostech provozování motocyklového
sportu mezi veřejností
d) Spolek vedl své členy a příznivce ke zvyšování technických znalostí a kompetencí v oblasti stavby,
údržby a provozování závodních strojů
e) Spolek spolupracoval s Autoklubem České republiky a s promotéry sportovních podniků na jejich
přípravě a organizaci

3. Struktura spolku
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze složená ze všech členů spolku
Statutárním orgánem spolku je výbor spolku ve složení:

předseda
místopředseda
jednatel

V předmětném období nedošlo ke změně složení statutárního orgánu.
4. Členská základna
Spolek evidoval ke 31.12.2019 14 (čtrnáct) členů. Viz. Příloha č.1 této zprávy.

Příloha č.1

Listina členů spolku Jawa50 Okruhy z.s. pro rok 2019

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Adolf Vladimír
Bartošková Anna
Frydrych David
Hakl Martin
Krpec Radek
Macháček Josef
Myslík Pavel
Opatrný Aleš
Plíšek Lukáš
Plíšek Petr
Shchelkanov Nikolay
Škrabal Lukáš
Vlček Miloslav
Zámostný Petr

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
firma: Jawa 50 okruhy z.s. veliš
období: 01.01.2019 až 31.12.2019
Příjmy za účetní období
Výdaje za účetní období
-----------------------------------------------------------------------------součty sloupců peněžního deníku
09 Prodej zboží
0 12 Nákup materiálu
0
10 Prodej výrobků,služeb
40.000 13 Nákup zboží
0
11 Ostatní příjmy
7.000 14 Mzdy zaměstnanců
0
15 Zdrav. a soc.pojistné
0
16 Provozní režie,ostatní
44.169
Příjmy celkem
47.000
Výdaje celkem
44.169
úpravy podle zákona o daních z příjmů
E+ Úprava příjmů
0 E- Úprava výdajů
0
Příjmy celkem
47.000
Výdaje celkem
44.169
Základ daně
2.831
-----------------------------------------------------------------------------zaokrouhleno na celé koruny matematicky

Členská schůze spolku JAWA 50 Okruhy z.s. 2019

Příloha č.3

Členská schůze spolku Jawa 50 Okruhy z.s. (dále jen spolek) se konala dne 19.10. 2019 na
adrese Hubojedy 11, 506 01, Mladějov, za účasti osob uvedených v listině přítomných – příloha č.1a.
Svolavatel:
Petr Plíšek, předseda spolku

Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny.
Schválení programu členské schůze.
Zpráva o hospodaření spolku.
Diskuze, návrhy, připomínky.
Závěr.

Průběh jednání schůze:
1. Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny.
Schůzi zahájil Petr Plíšek. Přítomní členové se zapsali do prezenční listiny.

2. Schválení programu členské schůze.
Usnesení 1:

Přítomní schválili navržený program schůze

Hlasování:

PRO:

14

Proti:

0

Zdrželi se:

0

3. Zpráva o hospodaření spolku
Předseda spolku pan. Petr plíšek seznámil členy spolku se stavem hospodaření za uplynulé období.
Přítomní členové zprávu o hospodaření spolku bez námitek odsouhlasili.

4. Diskuze, návrhy, připomínky.
Byly prodiskutovány návrhy a připomínky k činnosti spolku. Z diskuze nevyplynula nutnost provádět
zásadní změny v činnosti spolku.

5. Závěr
Petr Plíšek, předseda spolku, poděkoval přítomným za účast a hlasování a členskou schůzi spolku
ukončil.

Zápis z členské schůze spolku Jawa 50 Okruhy z.s..
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