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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a
konČÍcí dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Orla jednoty
Drnovice u Vyškova a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání VČS
konané dne 18. 3. 2016.
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1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky: Oreljednota Drnovice u Vyškova
5íďlo:
lČ:

Dlč:
právní forma:
Spisová značka:

683 04 Drnovice 598
720377L7
czo000000
pobočný spolek
L 18593 vedená u Krajského soudu v Brně

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Orel jednota Drnovice u Vyškova má svoji hlavní činnost vymezenou dle § 2
stanov orla. ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost
organizace, zejména:
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela

pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených oddílech florbalu,
volejbalu a kroužku malých Orlftů.

b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomío prospěšnosti sportu zejména
v oblastijeho vlivu na zdraví a duchovní činnosti.

c} spolupracovala s orgány samosprávy a § ostatními sportovními organizacemi
ijednotlivci.

3l §truktura organizace

Nejvyšším orgánem Orla jednoty Drnovice u Vyškova je členská schůze. Mezi
Členshými schŮzemi řídí činnost jednoty Rada jednoty. Statutárním orgánem
jednoty je starosta jednoty, místostarosta jednoty a sekretář jednoty.

Složení statutárního orgánu v roce 2015:
Starosta jednoty: Jan Handl
M ístostarosta jednoty: Vít Kopecký
Sekretář jednoty: lng. Marie Králíčková

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve
složení statutá rního orgánu.
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4} Óenská základna

Oreljednota Drnovice u Vyškova evidovala na konci sledovaného období 72členů
v následující struktuře:

5} Hospodafu ní organizace

Orel jednota Drnovice u Vyškova v průběhu roku financovala svoji činnost
zejména z členských příspěvků a dotace z rozpočtu místní samosprávy.
Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní
činnosti v následujícím období.

Příloha č. 1- Výkaz o majetku a závazcích
Příloha č.2- Přehled o příjmu a výdajích

Sestavil lng. Marie Králíčková
Dne 1.3. 2016

Děti
(do 15 let)

Mládež
(od 15 do 18 let)

Dospělí
(nad 18 let}

oddílflorbalu 5 18 0
oddílvoleibalu 0 0 20
Mladí orlíci 21 0 0
Ostatní 0 0 8
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Příloha č. 1

Výkaz o maiďku a rávazcích

Firma: Orel jednota Drnovice u Vyškova

Adresa:683 04 Drnovíce 598

lČo|72o377L7

Období:2015

Na začátku zdaňovacího
období

illa konci zdaňolacího
období

t. Hretnú maiďek
2. Peněžníprostředky

v hotovosti *}
13682 L4/l6L

3. Peněžníprostředky
na Btl *l

4725o 427L7

4. Zásobv
5. Pohledávkyvč.

poskytncých tivěrů
a půiček

6. Ostatní maletek *}

7. ávazky vč. přijatých
tívěrů a půiček

8. Rezerw
9. Mzdv

*) Označené tidaje jsou nepovinné
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Příloha č. 2

Přehled o příimech a r{dajích

Firma: Oreliednota Drnovice u Vyškova

Adresa:683 04 Drnovice 598

lčo:lzoglltl

Období:2015

Příljem:

Členské příspěvky - 15987,-

Dotace od obce - 35000,-

Celkem - 50987,-

Výdei:

Odvod členských příspěvků na ústředí a župu - 42OO,-

Nájem tělocvičny - 14650,-

Nájem kuželny, ledové plochy a bazénu - 4620,-

Cestovné a startovné - 11000,-

Sportovní potřeby pro malé Orlíky- 10636,-

Kurz zdravotníka - 5002,-

Odměny pro děti (dny sportu, soutěže, tábor} - 693&-

Žerďs kováním k orelskému praporu - 5340,-

Celkem - 623S9- *1

*} by|y použity prostředky minulých let


