Výročnízpráva
Klub biatlonu Letohrad, p.s.
za rok2027

Výročnízpráva je zpracována za období počínající
dnem 1. ledna 2021 a
končícídnem 31, prosince 2027 na základě vyhodnocení činnosti klubu biatlonu
Letohrad, p.s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání členské
schůze Klubu biatlonu Letohrad, p.s. konané dne ...ft.,.§,,.,?S,1,3..
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1. Obecné informace o organizaci

Název účetníjednotky:
Sídto:
lČ:

Klubu biatlonu Letohrad, p.s.
Šedivská839, Letohrad 561 51
4931739z

DlČ:

cz49377392

právní forma:
Spisová značka:

pobočný spolek
L41153 vedená u Městského soudu
v Praze

2. Hlavní a vedlejšíčinnost organizace
Klub biatlonu Letohrad, p,s. má svoji hlavníčinnostvymezenou svými stanovami.
Ve sledovaném období realizoval veškerou hlavní činnost organizace, zejména:

a)

provozoval soutěžníi nesoutěžnísportovníaobdobnou činnost a vytvářel
pro ni materiální a organizačnípodmínky,

b)

svojí činnostípomáhal rozšiřovat povědomí

zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví,

o

prospěšnosti sportu

c)

provozova l, ud ržoval a opravova l vlastn í sportovn í zařízení - Areál biatlonu
vŠedivskémlomu a zároveň vytvářel možnosti užívánísvého sportoviště pro
zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže,

d)

spolupracoval s orgány státní správy
sportovními organizacemi i jednotlivci.

a

samosprávy

as

ostatními

Za účelemfinancování hlavní činnosti provozoval Klub biatlonu Letohrad, p.s.
také ved|ejší činnost, Ve sledovaném období měla organizace přúmy
z reklamních plněnívůčipartnerům, z pronájmu sportovních zařízenípro nečleny
klubu a z ubytování

3. Struktura organizace

Nejvyššímorgánem 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,

m

ístopředseda

Mgr. Michael Málek, člen
Petr Halbrštát, člen

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve
složenístatutárních orgánů

+.

členská základna

Klub biatlonu Letohrad, p.s. evidoval na konci sledovaného období 217 členů
v násled ujícístru ktu ře:

Dospělí

(do 15 let)

Mládež
(od 15 do 18 let)

(19 let a sta rší)

86

32

99

Děti

5, Sportovní úspěchy 2021
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Výsledky v sezoné 2o2o-

zo2l

Jednotlivci - žactvo:

Vzhledem ke kovidové situaci byly závody biatlonu žactva v sezóně 2020-2021 ZRUŠENY
Jednotlivci

-

dorost a iunioři:

Mikyska Tomáš, nar. 2000 (junioři JM)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
o

,l.

místo ve sprintu na MS juniorů v biatlonu na kolečkových lyžích,Nové Město na Moravě
1. místo ve stíhacímzávodě na Ms juniorů v biatlonu na kolečkových lyžích,Nové Město na
Moravě
2. místo v supersprintu na Ms juniorů v biatlonu na kolečkových lyžích,Nové Město na
Moravě
20. místo ve vytrvalostním závodě na Ms juniorů v biatlonu, obertilliach
'12, místo ve sprintu na MS juniorú v biatlonu, Obeňilliach
10. místo ve stíhacímzávodě na MS juniorú v biatlonu, Obeňilliach
3. místo ve štafetovém závodě na Ms juniorů v biatlonu, obertilliach
9. místo ve vytrvalostním závodě na lBu cup v biatlonu, obeňilliach
5. místo ve štafetovém závodě na světovém poháru v biatlonu, Hochfilzen
7. místo ve štafetovém závodě na světovém poháru v biatlonu, kontiolahti
1. místo ve sprintu na MčR v biatlonu na kotečkových lyžích,Letohrad

Abrahám Luděk, nar.2002 (dorostenci M19)

.
.
.
.

30. místo ve sprintu na MS dorostu v biatlonu, Obertilliach
í6. místo ve stíhacímzávodě na Ms dorostu v biatlonu, obeňilliach
10, místo ve sprintu na MČR V biatlonu na kolečkových lyžích,Letohrad
6. místo ve stíhacímzávodě na MčR v biatlonu na kolečkových lyžích,Letohrad

Semirád Jan, nar.2003 (dorostenci M19)

.
.
.

3. místo ve sprintu na lUčR v biatlonu na kolečkových lyžích,Letohrad
6. místo ve stíhacímzávodě na MčR v biatlonu na kolečkových lyžích,Letohrad
2. místo v nominačnímzávodě na OHN v biatlonu, Letohrad

.lakub Vondráčelc nar. 2003 (dorostenci M19)

.

2. místo ve sprintu v nominačním závodu na Ms dorostu, NoVé Město na Moravě
3. místo Ve stíhacímzávodě v nominačním závodu na Ms dorostu, Nové Město na Moravě
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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 sportovního a ubytovacího zařízení.
Organizace ve sledovaném obdobídosáhla výsledku hospodaření 365 tis. Kč před
zdaněním. Veškerénáklady (přtjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na
uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančníchprostředků pro

realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

Vvbrané ekonomické úda e k 31,.t2.2021,
i

31.850 tis. Kč

Aktiva celkem

Krátkodobý finančnímajetek 1.235 tis. Kč

Na hospodaření spolku v průběhu roku dohlíželrevizor. 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 výročnízprávy:
Příloha č. 1- Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetnízávěrce
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Příloha k účetnízávě:rce za rok202l
Klub biatlonu Letohrad,

p. s.

Síd|o:

Šedivská 839, 561 51 Letohrad

Ič:

49317342

Právní forma účetníjednotky: pobočný spolek
Předseda k|ubu:
Ing. Libor Vlček, r. č. 650830/0667, Orlice 285, 56

l 5 l Letohrad

Rozhodujícípředmět činnosti:
Spoňovní činnost

Rozvahovýden: 3I.12.202I
Okamžik sestavení účetnízávěrky:

2. 5.202:2

Průměrný počet zaměstnanců: frzický stav k 3l

. 12. 2021

-

3

Použitéúčetnízásady a metody: v souladu se Zákonem o účetnictví
Popis činnosti v roce 2021,.

Klub se nadále věnuje rozvoji sportovní činnosti, vy,lepšovrini prostředí, péčio sportovce, o děti
a m|ádež. probíhá

V Letohradě

2.

modernizace areáhl.

kněína2022

Ing. Libor Vlček, v. r.

Předseda

ZpracovaL:
Ing. Zdeněk Maixner

