
Výroční zpráva

Klub biatlonu Letohrad, p.s.

za rok2O2O

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2020 a

končící dnem 3],. prosince 2020 na základě vyhodnoceníčinnosti Klubu biatlonu

Letohrad, p.s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání členské

schůze Klubu biatlonu Letohrad, p.s. konané dne ../!.,.>.9..,..|.?.!.:..
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1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky:
Sídto:
lČ:
Dlč:

právní forma:
Spisová značka:

K[ubu biatlonu Letohrad, p.s.
Šedivská839, Letohrad 561 51

49317392
cz493t7392

pobočný spolek
L41153 vedená u Městského soudu
V Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace

Klub biatlonu Letohrad, p.s. má svoji hlavníčinnost vymezenou svými stanovami.

Ve sledovaném období realizoval veškerou hlavníčinnost organizace, zejména:

a) provozoval soutěžní i nesoutěžnísportovnía obdobnou činnost a vytvářel

pro ni materiální a organizační podmínky,

b) svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu

zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví,

c) provozoval, udržoval a opravova l vlastn í sportovní zařízení - Areál biatlonu

v Šedivském lomu a zároveň vytvářel možnosti užívání svého sportoviště pro

zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže,

d) spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními

sportovními organizacemi i jednotlivci.

Za účelem financování hlavní činnosti provozoval Klub biatlonu Letohrad, p.s.

také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace přúmy

z reklamních plněnívůči partnerům, z pronájmu sportovních zařízení pro nečleny

klubu a z ubytování

3. Struktura organizace

Nejvyšším orgánem Klub biatlonu Letohrad, p.s. je členská schůze. Nejvyšším

výkonným orgánem je výbor Klubu biatlonu.

Statutárním orgánem je výbor Klubu biatlonu:
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lng. Libor Vlček, předseda

Mgr. Vlastimil Vávra, místopředseda

Mgr. Michael Málek, člen

Petr Halbrštát, člen

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve

složení statutárních orgánů

4. denská základna

Klub biatlonu Letohrad, p.s. evidoval na konci sledovaného období 215 členů

v následující stru ktu ře:

Děti
(do 15 let)

Mládež
(od 16 do 18 let)

Dospělí
(19 let a sta rš í)

85 26 105
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5. Sportovní úspěchy 2020

Vlípledky v serolě201920 2_Q

Jednotlivci - žacwo:

Marková Nikola, nar.2005 (žákyně W15)

. 3. místo žebříček čP

. 1 . a 3.místo čP sprint a sprint se skupinovým startem

. 2x 2. místo MčR sprint a vytrvalostní závod

. Reprezentace pardubického kraje na olympiádě dětí a mládeže

Kubíčková Zuzana, nar.2005 (žákyně W15)

. 2. místo žebříček čP

. 2x 3. místo MčR - sprint a vytrvalostní závod

. 2x 2. misto Čp sprint a sprint se skupinovým staňem
o 2.místo čP sprint
. 2. místo olympiáda dětí a mládeže sprint

Málek Michael , nar.2007 (žáci M13)

. 3, místo žebříček čP

. 2. místo MčR sprint

Barvínek Daniel , nar.2006 (žáci Mla)

o 5. misto žebříček čP
. 3. místo MčR sprint
. 2x3. místo olympiáda dětí a mládeže sprint

Jednotlivci - dorost a iunioři:

Tereza vínklárková, nar. 1998 (juniorky JW)

. 5. místo ve vytrvalostím závodě na MS juniorů v Lenzerheide (SUl)

. 6. místo ve sprintu na MS juniorů v Lenzerheide (SUl)

o 'l3. místo ve stíhacím závodě na MS juniorů v Lenzerheide (SUl)

. 1,1. místo ve sprintu na ME juniorů v Hochfilzenu (AUT)

. '16. místo ve vytrvalostním závodě na ME juniorů v Hochfilzenu (AUT)
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Karlík Mikuláš, nar. 1999 fiunioři JM)

. 2, místo ve sprintu na MS juniorů v biatlonu na kolečkových lyžích v Raubichi (BLR)

o 5, místo ve stíhacím závodě na Ms juniorů v biatlonu na kolečkových |yžích v Raubichi
. (BLR)
. 8. místo v supersprintu na MS juniorů v biatlonu na kolečkových lyžích v Raubichi (BLR)
. 9. místo Ve stíhacím záVodě na MS dorostu a juniorů V biatlonu Lenzerheide (SUl)
. 10. místo ve sprintu na MS dorostu a juniorů v biatlonu Lenzerheide (SUl)
. 6. místo ve štafetě na MS dorostu a juniorů v biatlonu v Lenzerheide (SUl)
. 12. místo na ME juniorů v biatlonu v Hochfilzenu (AUT)
. 25. místo ve vytrvalostnim závodě na ME juniorů v biatlonu v Hochfilzenu (AUT)

. 3, místo ve stíhacím závodě na MčR v biatlonu na kolečkových lyžích v biatlonu

Mikyska Tomáš, 2000 (junioři JM)

o 6. místo ve sprintu na MS juniorú v biatlonu na kolečkových lyžích v Raubichi (BLR)
. 7. místo v supersprintu na MS juniorů v biatlonu na kolečkových lyžích v Raubichi (BLR)
. í 9. místo ve stíhacím závodě na MS dorostu a juniorů v biatlonu v Lenzerheide (SUl)
. 2,1. místo ve sprintu na Ms dorostu a juniorů V biatlonu v Lenzerheide (SUl)
. 1 . místo ve sprintu na MÓR V biatlonu
. 1 . místo ve stíhacím závodě na MčR v biatlonu
o 2, místo ve sprintu na MčR v biatlonu na kolečkových lyžích
. 1. místo ve stíhacím závodě na MčR v biatlonu na kolečkornich lyžích

Abrahám Luděk, nar. 2002 (dorostenci M19)

. ,l8. místo ve sprintu na MS dorostenců v biatlonu v Lenzerheide (SUl)

. 25. místo ve stíhacím závodě na MS dorostenců v biatlonu v Lenzerheide (SUl)

. 9. místo ve sprintu na YOG (Youth Olympic Games) v Lausane (SUl)
o 4. misto ve štafetě na YOG
. 1. misto ve sprintu na Mčn v biatlonu na kolečkových lyžích
. 3. místo ve stíhacím závodě na MčR v biatlonu na kolečkornich lyžích

Jakub Vondráček, nar. 2003 (dorostenci Mu)

. 1. místo V záVodu s hromadným startem na MčR v biatlonu

. 3. míso ve sprintu na MčR V biatlonu
o 2. místo ve sprintu na čp v biatlonu
. 3. místo v celkovém pořadí čp v biatlonu
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Klára Grossmannová, nar. 2004 (dorostenky W16)

. 2 x 1. míSto na MČR v letním biatlonu

. 2x2. místo ve sprintu na ČP v biatlonu

. 2. místo ve vytrvalostním závodě na Čp v biatlonu

. 2. místo v celkovém pořadí Čp v biatlonu

Lucie Kánská, nar.2oo4 (dorostenky W16)

o í . místo ve sprintu na MčR v biatlonu
. ,l. místo závodě s hromadným startem na MčR v biatlonu
. í . místo ve sprintu na čp v biatlonu
o 3. místo v celkovém pořadíčp v biatlonu

6. Hospodaření organizace

Klub biatlonu Letohrad, p,s. v průběhu roku financoval svoji činnost zejména

z členských příspěvků, dotací z různých zdrojů, příspěvků od sportovních

organizací a z provozovánívlastního 5portovního a ubytovacího zařízenÍ.

organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření -382 tis, kč

před zdaněním, Veškeré náklady (přúmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na

uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro

realizaci své hlavníčinnosti v následujícím období.

Vvbrané ekonomické údaie k 31.12.2020

Aktiva celkem 31.521tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek 529 tis. Kč
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Na hospodaření spolku v průběhu roku dohlížel revizor. S výsledky byl tento

seznámen a konstatoval, Že k nim nemá vrýhrady.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou

uvedeny v příloze této výroční zprávyi

Příloha č. 1- Rozvaha, výkaz zisků a ztát, příloha k účetnízávěrce

lng. Libor Vlček
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Český svaz biatlonu Klub bíatlonu Letohrad
Šedk§ká 839.5ó1 51 Letohr8d.IČ 49317342

Příloha k účetní zóvěrce zarak2020

Klub blatlonu Lďohrrd, p. s.

Sidlo: Šedivská 839,5ól 51 Letohrad

IČ: 493]17342

Práwí íorma účetní |ednotky: pobočný spolek

přtdsoda klubu:

lng. Llbor Ylťclq r, č. 650830/0667, Orlice 285, 5ól 5l Lctohmd

RozhoduJlcí předmět činnostil
Sportovní činnost

Rozvrhový den: 3l. 12.202a

Okamák rcstavení ričetní závěrky l l. 6. 202L

Príměrný počet zaměltnancůl fuický stav k 3t n2a * |

Pouátó rlčetnl zósady a metody: v souladu se Zákonem o rióetnicM

Popls člnnostl v roce 2020l

klub se nadále věnuje rozvoji §portovni činnosti, vylepšováni prosředi, péči o sportovce, o děti
a mládež. probihó modernizace areálu.

V Letohndě l. června 202l

Ing, Libor Vlček, v. r.
Předseda

Zpracoval:
lng. Zderrěk Maixner


