Výroční zpráva
Karate klubu Kadaň a Klášterec, z.s.
za rok 2017
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a
končící dnem 31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti Karate klubu
Kadaň a Klášterec a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání
Výkonného výboru Karate klubu Kadaň a Klášterec dne 16. 3. 2018
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1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:

Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s.
Na strážišti 1897, 43201 Kadaň
613 42 912
nemá
spolek
L 1976 vedená u Krajského soudu v Ústí
nad Labem

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Karate klub Kadaň a Klášterec má svoji hlavní činnost vymezenou svými
stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost spolku,
zejména:
a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních,
tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet
pro ni materiální a tréninkové podmínky. Naši cvičenci se účastnili
krajských, národních i mezinárodních turnajů
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad
veřejnosti, zejména pak mládeže
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní
nebo užívá
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních
sportovních, etických, estetických a mravních pravidel
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní
správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury,
zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně
prospěšné činnosti a osvětovou činností.
Za účelem financování hlavní činnosti neprovozoval Karate klub Kadaň a
Klášterec ve sledovaném období vedlejší činnost.
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3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem Karate klubu Kadaň a Klášterec, z.s. je valná hromada.
Nejvyšším výkonným orgánem je výkonný výbor klubu.
Statutárním orgánem je:
Mgr. Josef Patík, předseda
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve
složení statutárních orgánů.
4) Členská základna
Karate klubu Kadaň a Klášterec, z.s. evidoval na konci sledovaného období 206
členů v následující struktuře:

Karate klub Kadaň a
Klášterec

Děti
(do 15 let)
132

Mládež
(od 15 do 18 let)
15

Dospělí
(nad 18 let)
59

5) Hospodaření organizace
Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost
zejména z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků
od sportovních organizací, z projektu MŠMT, z krajských projektů Ústeckého
kraje a reklam od partnerů klubu.
Spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření + 553 Kč. Veškeré
náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Spolek
vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti
v následujícím období.
Podrobnější informace o hospodaření spolku ve sledovaném období jsou
uvedeny v přílohách této výroční zprávy:
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztrát 2017
Příloha č. 2 – Rozvaha 2017
Příloha č. 3 – Medaile v roce 2017
Sestavil
Dne

Mgr. Josef Patík
16. 3. 2018
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