Z jednání výboru T. J. Sokol Nový Hrádek ze dne 12. 4. 2021
Schůze výboru proběhla z důvodu koronavirových opatření formou videokonference
Přítomni: Veronika Bohadlová, DiS, Ing. Jeronym Holý, Jeroným Holý, Ing. Pavel Sobotka,
Ing. Miloš Vondřejc, Ing. Jiří Hlaváček, Jiří Hlaváček, Lidmila Martinková, Bc. Jarmila
Drašnarová, Jana Černá, Vítězslav Doubek
1) Informace o aktuální situaci v souvislosti s pandemií COVID-19, která má přímý vliv i

na činnost našeho spolku. Sokolovnu i venkovní sportovní areál je možné využívat
pouze v souladu s aktuálními koronavirovými nařízeními vlády.

2) Konání Valné hromady: výbor T. J. schválil odložení Valné hromady na rok 2022
z důvodu pandemie Covid-19. Zároveň se výbor seznámil, projednal a schválil
důležité dokumenty.
Výbor schválil všemi přítomnými hlasy: účetní závěrku 2020, rozpočet na rok 2021,
plán činnosti na rok 2021.
Výbor vzal na vědomí: zprávu starostky o činnosti za rok 2020, zprávu kontrolní
komise, zprávy členů výboru (Zpráva náčelnice, Zpráva o hospodaření, Zpráva
předsedy lyžařského oddílu, Zpráva místostarosty – informace k dotacím 2020, Zpráva
o průběhu stavebních prací a pojistných událostí)
Všechny zprávy jsou přílohou zápisu.
3) Naše řady opustil Rudolf Dušánek ve věku nedožitých 81 let. Věnujme mu tichou

vzpomínku.

4) Postupně se rozjíždí bezhotovostní placení členských známek – viz. internetové

stránky Sokola.

5) Výbor schválil hrazení členských známek panu Milanu Holinkovi ml., který bezplatně

spravuje naše internetové stránky.

6) Starostka poděkovala Lídě a Zdeňkovi Martinkovým za provedení úklidu a instalaci

hygienických potřeb v prostorách za jevištěm. Dále poděkovala Jerynu Holému st. a
Pavlu Bohadlovi za provedení úprav na plážovém hřišti proti odvanu písku. Ještě
zbývá dodat prkna mezi plážové a tenisové hřiště.

7) Lyžařský vlek se z důvodu koronavirových opatření letošní zimu vůbec nerozjel.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo výzvu k programu podpory podnikatelů
postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 „COVID – SPORT III
Lyžařská střediska“. Jedná se o podporu formou dotace na vynaložené provozní
náklady. Termín podání žádostí byl do 18. března. O kompenzace jsme nežádali.

8) Náčelnice Lidmila Martinková upozornila na webináře s různými tématy, které

najdeme na stránkách ČOS, ústřední škola, večerní škola cvičitelů. Také informovala
o projektu Sokolská kapka krve.

9) Pochod

„Hrádouská vařečka“ se v květnu neuskuteční z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace. Pravděpodobně bude přesunuta na pozdější termín.

10) Požární technik pan Šimerda vypracoval protipožární směrnice na prostory za

jevištěm.

11) Firma Saar Gummi věnovala Sokolu sponzorský dar ve výši 5000,- Kč. Děkujeme za

podporu.
12) Ve zkušebním provozu je nový venkovní sportovní areál. Správcem je pan Milan

Holinka st. Informace o provozním řádu, poplatcích a možnostech sportování jsou na
internetových stránkách T. J. Sokol Nový Hrádek. Bylo zakoupeno vybavení na
plážový kurt a proběhl úklid víceúčelového kurtu. Do skladu u venkovních hřišť bude
umístěna lékárnička.

13) Informace o řešení škodní události – poškozená střecha na sokolovně vlivem větru.

Probíhají jednání a schůzky s klempíři.

14) Požadavek na zakoupení další skříňky na klíče od prostor za jevištěm a zveřejnit

fotografie z nově vzniklých prostor na webových stránkách.

15) Markéta Vaňková a Pavel Sobotka vytvořili návrh sletové skladby a zaslali komisi k

posouzení

16) Noc sokoloven – termín je stanoven na 25. června – promyslet možnosti programu.

Výročí v měsíci dubnu:
Jeronym Holý ml.
Jeronym Holý st.
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví
Zapsala: Jarmila Drašnarová

Zpráva starostky T. J. za rok 2020
Rok 2020 byl ve znamení covidové pandemie. V lednu jsme stihli uspořádat
sokolský ples „V rytmu flamenca“ a dětský karneval. V únoru přejezd Orlických
hor a 2. 3. valnou hromadu.
12. 3. vláda ČR uzavřela kromě škol a restaurací i sportoviště. Naše spolková
činnost byla otevřena opět 11. 5., ale jen za zpřísněných podmínek. Cvičení
mohlo probíhat pouze na pevných bodech vzdálených od sebe 2 metry. Roušky
byly nutné na toaletách a v šatně. Díky uvolnění mohli členové lyžařského oddílu
29. 5. ukončit sezónu opékáním a vyhodnotit svoji činnost. Také Jeryn Holý ml.
uspořádal 30. 5. tradiční sportovní soutěž pro dospělé „Fiftýn“.
V červnu jsme obdrželi od ministerstva zprávu, že nám bude přidělena dotace na
vybudování venkovního areálu před sokolovnou. Po zvážení celé situace jsme se
s výborem rozhodli tuto dotaci využít a pustit se do náročného projektu.
Přes prázdniny naše sokolovna opět sloužila jako zázemí pro příměstský tábor
pořádaný místní mateřskou školkou. Okolí Nového Hrádku jsme mohli poznávat
díky „Keš-trase“. Na výlet jsme měli možnost jet s Lídou Martinkovou do
Letohradu.
V září oddíly začaly se cvičením. Přespolní běh se konal 26. 9. u kina. Účastnilo se
ho 90 závodníků i přes to, že počasí nám vůbec nepřálo. Příchozí se mohli schovat
před zimou a deštěm v kinosále a dát si lehké občerstvení, ale pouze v rouškách.
8. 10. jsme na náměstí uspořádali pietní akci k uctění památky umučeným
sokolům. Pavel Sobotka přednesl krásný projev, rozsvítili jsme světla za zemřelé
na lodičkách, které vyrobil Zdeněk Martínek, a které jsme pouštěli v kašně.
V tento den jsme si ještě nedovedli představit, že to je na dlouhou dobu poslední
akce, kdy jsme se mohli setkat. Dokonce to byla pro nás sokoly poslední možnost
se vidět s bratrem Vlaďkou Říhou, který zanedlouho nečekaně podlehl covidu19.
9. 10. došlo k dalšímu uzavření sokolovny. Otevření nastalo 3. 12. ale pouze pro
cvičení 10 osob s rouškami. 18. 12. došlo opět k zákazu sokolské činnosti a trvá
do dnešního dne.
V prosinci se podařilo vybudovat venkovní areál a dokončit stavbu v prostoru za
jevištěm. Velké díky patří Jerynovi Holému ml. a Milošovi Vondřejcovi, kteří
připravovali a kontrolovali stavbu. Pavlovi Sobotkovi a Hance Možné, kteří měli
na starost projekt po finanční stránce. Děkujeme všem sokolům, občanům

Nového Hrádku a příznivcům, kteří nám zapůjčili či darovali peníze na
uskutečnění tohoto projektu. Samozřejmě patří velké poděkování Městysu Nový
Hrádek, který nás v této činnosti podporoval.
Na začátku prosince se také odstěhovala ze sokolského bytu p. Kosinková. V bytě
jsme hned začali rekonstrukci pro nové nájemníky, manželé Doubkovi, kteří také
převezmou starost o sokolovnu.
Naše jednota má k 1. 1. 2021 291 členů, z toho 124 dorostu a žactva a 167
dospělých. Oproti loňskému roku máme členskou základnu menší o 3 členy.
Jeden člen vystoupil ze Sokola. V říjnu nás navždy opustil Vladimír Říha a Přemysl
Černý. Věnujme jim tichou vzpomínku.
Na závěr mojí zprávy bych chtěla poděkovat výboru sokola za jeho celoroční
práci, cvičitelům za připravenost kdykoli po uvolnění začít vést cvičení a všem
členům naší jednoty za to, že se nevzdávají a zůstávají s námi v našem
tělocvičném spolku. Věřím, že zase bude lépe a budeme se moct setkávat a cvičit,
tak jako v době před pandemií.
T. G. Masaryk prohlásil: „Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“ …a my cíl máme a
uděláme i vše pro to, aby se náš spolkový život obnovil.
.
Veronika Bohadlová, starostka T. J. Sokol Nový Hrádek
Nový Hrádek 10. 4. 2021

Zpráva místostarosty – valná hromada 12.4.2021 – informace k dotacím 2020
Ve své zprávě se budu věnovat dotacím v roce 2020.
Než přejdu k investicím, zmíním dotaci necelých 120 tisíc Kč v rámci programu Můj klub od
MŠMT. Jsem rád, že se podařilo ustálit systematickou a jistou podporu vázanou spravedlivě na počet
mladých členů a jejich činnost. Ta byla určená zejména na sportování, ale zčásti i na související provozní
náklady. Do budoucna to vypadá, že projekty na činnost a provoz budou oddělené, což je domnívám
se dobré řešení.
V roce 2019 jsme žádali na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o dotaci na
víceúčelové hřiště s celkovými náklady na akci 11.996 tisíc Kč (všechny částky jsou zaokrouhlené na
celé tisíce). V souvislosti s touto akcí proběhlo výběrové řízení, z něhož vyšla vítězná nabídka 9.616 tisíc
Kč, tedy o 2.380 tisíc méně. Rozhodnutí o úspěšnosti nebo neúspěšnosti naší žádosti jsme očekávali
během března. Když už jsme se vzdali naděje, byli jsme nečekaně v červnu 2020 osloveni s tím, že došlo
k uvolnění části financí a že bychom mohli dotaci dostat, pokud se vše stihne realizovat do konce roku.
To bylo opravdu nečekané, a jak se říká za pět minut dvanáct, ale nemohu říci, že nás to
zaskočilo, byli jsme připraveni. Výběrové řízení bylo hotové, měli jsme zkušenosti z předchozích dotací
a v zádech firmu Východočeská rozvojová s.r.o., specializující se na danou problematiku. Tedy jsme
okamžitě začali jednat. Oslovili jsme vítěze výběrového řízení Stako s.r.o. Červený Kostelec, který nám
ústy jednatele p. Kosinky potvrdil, že stavební část v daném čase zvládne. Museli jsme finalizovat
samotné výběrové řízení, zajistit všechny potřebné dokumenty a smlouvy a znovu oslovit veřejnost se
žádostí o půjčky a dary určené ke krytí spoluúčasti k dotaci ve výši 3.025 tisíc Kč. Bylo to hektické, ale
nakonec se vše povedlo a 11.9.2020 jsme obdrželi závazné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Mezitím se již rozběhly zemní práce na místech, kde je dnes víceúčelový a plážový kurt, tzv.
hrazdová klec, 60 m běžecká dráha a související zázemí. Jak víme, vše se povedlo a areál je v provozu.
Dovolte mi poděkovat všem kolegům, kteří se na této práci podíleli. Zejména pak Miloši
Vondřejcovi, projektantovi, stavebnímu a autorskému dozoru a užšímu výboru, jmenovitě Veronice
Bohadlové, Jarmile Drašnarové a Pavlovi Sobotkovi. Kromě p. Škody a p. Tyrychtrové z Východočeské
rozvojové pak p. Kosinkovi staršímu a mladšímu z firmy Stako s.r.o. a všem jejich zaměstnancům.
K práci přistoupili zodpovědně, opravdu makali, pozoroval jsem, jak stavba roste téměř každý den.
Jsem rád, že se podařilo navázat myslím nadstandardní partnerství, které stejně bylo vnímáno ze strany
Staka. Samozřejmě zvláštní poděkování patří všem soukromým osobám, které se půjčkami podílejí na
krytí spoluúčasti, bez nich by to zkrátka nešlo.
Trochu ve stínu výstavby nového areálu byla realizace další dotace, a to dobudování prostor za
a nad jevištěm. V nich je nová posilovna, kancelář a zázemí pro venkovní sportoviště. Tzv. Individuální
dotaci ve výši 800 tisíc Kč jsme obdrželi od Královéhradeckého kraje. Děkujeme starostce naší župy
Heleně Rezkové za její dlouhodobou odporu a pomoc, i na získáním této dotace se svou prací podílela.
Celkové náklady akce byly 1.083 tisíc Kč, spoluúčast jsme pokryli z vlastních zdrojů. Poděkování patří
opět všem jmenovaným kolegům z výboru a p. Kalhousovi a jeho firmě Alkstav, která s námi celou
dlouhou cestu rekonstrukce sokolovny prošla. Rovněž s touto firmou byly vztahy na úrovni, vždy jsme
si dokázali vzájemně vyhovět. Touto poslední částí byla završena kompletní rekonstrukce budovy
sokolovny.
Věřím, že celý areál bude sloužit dlouhá léta Sokolu, ostatním spolkům a veřejnosti. Správcem
venkovního areálu bude p. Milan Holinka starší, přejeme mu mnoho zdaru do jeho práce. A nám všem,
kteří budeme areál užívat, připomínám, že čím ohleduplněji se k němu budeme chovat, tím déle nám

vydrží v dobrém stavu. Věřím, že po několika měsících zkušebního provozu najdeme optimální režim
jeho fungování a že mnoha sportovcům a kolektivům umožní aktivní trávení volného času formou,
která dosud nebyla možná.
Společně s novým areálem, asfaltovou plochou a dětským hřištěm je v podstatě investičně
hotové vše, co jsme zamýšleli. Celkové náklady od roku 2009 byly cca 28 milionů Kč, a to nepočítáme
tisíce a tisíce brigádnických hodin.
Občas si vzpomenu na dobu před nějakými patnácti lety, kdy jsme s pár tisíci na účtu, zato
s velkým odhodláním a možná naivitou toto všechno plánovali. A teď se díky práci stovek lidí, naší pílí,
využitím odborného potenciálu a za trvalé podpory Městyse Nový Hrádek podařilo toto neuvěřitelné
dílo realizovat. Smekám před všemi, kdo pomohli a pomáhají, jsem na nás hrdý.
Nyní nás všechny čeká období jeho užívání a správy. Už ne tak hektické, zato dlouhodobé a
jiným způsobem náročné. Všem, kteří se budou o areál starat, přeji mnoho zdaru.

Za výbor T. J. Sokol Nový hrádek místostarosta Jeronym Holý ml.

Zpráva náčelnice T.J.Sokol Nový Hrádek za rok 2020.
Aktivity odboru všestrannosti se rozbíhaly jako každý rok v několika skupinách.
Coronavirový rok nám dovolil za přísných podmínek jen několik cvičebních hodin do
konce února a na podzim do října. Prostor sokolovny by byl obsazen dle rozvrhu
hodin každý den. Využívali jsme i venkovní plochy před sokolovnou.
Organizovaný pohyb užívali rodiče a děti pod vedením Moniky Štěpánkové a
Elišky Kozlové, předškolní děti s Radkou a Janem Machovými, kteří se zapojili do
projektu této věkové skupiny Se Sokolem do života. Děti mladšího školního věku
děvčata i chlapce vedly Radka Machová a Lída Martinková, mladší žactvo zaměřené
na volejbal vedli Petr Bohadlo a Jana Čtvrtečková se zastřešením volejbalistů z
Nového Města nad Metují, chlapce na fotbal Pavel Sobotka a Standa a Antonín
Drašnarovi, florbal pro chlapce mladšího věku Vojta Havrda, badminton pro žactvo
Čtvrtečka Josef. Cvičení zdravotní vedla Lída Martinková.
Hodiny aerobicu a tance pro mladší žákyně vede Markéta Vaňková, která současně
cvičí aerobic a kondiční program pro ženy. Dospělí hrají badminton s Martinem
Stříbrným, volejbal s Milošem Langrem a Jeronýmem Holým mladším, nohejbal s
Kamilem Mádrem, který zařídil zhotovení lajn na různé sporty v sále sokolovny,
posilovnu využívá mládež s Ondrou Šrůtkem, tančí manželé Kyselí, se kterými byly
plánovány víkendové hodiny tanečních, ale neuskutečnily se.
Cvičitelé se účastnili různých doškolování. Oblastního srazu cvičitelů pro Rodiče a
děti a předškolní děti v Hradci se účastnily Kozlová Eliška a Kaválková Lada, jako
zástupce vedoucí seniorek v Tyršově domě a dalšího doškolení jako zástupce
cvičitelů jógy se účastnila Lída Martinková, do Prahy do Tyršova domu byla vyslána
na Prázdninovou školu cvičitelů - pomahatelů Šrůtková Nikola, Čtvrtečková Hana a
Adéla. Cvičitelka Markéta Vaňková byla oceněna Královéhradeckým krajem
plaketou Zlatá koruna jako cvičitelka s téměř dvacetiletou cvičitelskou zkušeností,
bohužel nemohla si ocenění doposud převzít. V omezení pohybu dané nařízením
vlády senioři chodili na společné adventní procházky, žactvo a předškolní děti
nazdobily při předvánočních vycházkách s rodiči Vánoční strom pro lesní zvěř.
Z České obce sokolské byly prezentovány přes počítačovou techniku odborné
webináře a také videa „Cvičíme se Sokolem“, které nás mohly udržovat v aktivitě.
Olympijský výbor nabízel též možné sportovní aktivity pro jednotlivce i v domácím
prostředí .

Nový Hrádek 10. dubna 2021

zapsala náčelnice Martinková Lidmila

Zpráva předsedy lyžařského oddílu Sokola Nový Hrádek pro valnou hromadu2021.
Lyžařský areál
Nebýt vládního nařízení o uzavření lyžařských areálů kvůli pandemii, tak by byl v provozu areál
nepřetržitě od 7. ledna do 18. února. Tržbu dle provozních hodin odhaduji na 150 000 Kč, byla by
pravděpodobně vyšší, protože Hrádek byl turisty obležen, návštěvníky nově otevřené rozhledny. Na
Malé Panské jsem ve slunečních dnech napočítal až 60 všelijak se klouzajících lidí, hlavně rodin s
dětmi. Byla by to nejlepší sezona po roce 2010.
Sportovní činnost
V registraci pro ČOS jsme vykázali 21 dospělých, 3 dorostence, 16 žáků a 5 trenérů. Tréninky
našich dětí v přípravném období, dokud se nezměnil čas, probíhaly venku, potom musely potřebnou
fyzičku před soustředěním udržovat dle návodu trenérů doma. Ubytování na Zvoničce bylo
zakázané, ale podařilo se uskutečnit 3 výjezdy do zprovozněného areálu na Šerlišškém Mlýnu v
termínu soustředění.
Přišla krásná zima, ale vládní zákaz zastavil všechny vleky, tak jsme trénovali s dodržením všech
nařízení alespoň na běžkách. V sobotu 16. ledna jsme za krásného počasí vyjeli na rozhlednu,
Dlouhé, Strážnici, ke Kohoutině, Borovou, Kalabon a po svazích Šibeníku domů. Po 20. únoru už
nebyly sněhové podmínky takové, aby se pokračovalo. Věřme, že si děti udržují fyzičku dle pokynů
trenérů doma.
Plánovali jsme přebor župy v obřím slalomu, přejezd Orlických hor, účast na přeboru ČOS, ale nic
se kvůli pandemii nemohlo uskutečnit.

J. Holý st. 12.4.2021
předseda lyžařského oddílu

Zpráva o hospodaření v roce 2020
Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek

Stav k 31.12.2020
Pokladna
Banka
Pohledávky
Závazky
Pořízený majetek

64 881,00
663 298,00
7 655,00
-5 774,00
11 348 580,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

284 150,00
255 000,00
7 059 071,00
357 500,00
2 728 000,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

závazky jsou zaplacené v lednu 2021 (přeplatek Centropol)
10 264 422,00 Kč sportoviště
1 084 158,00 Kč zadní část sokolovny
(financováno z dotace KHK 800 000 Kč a Grantu župy 100 000 Kč přijaté v r. 2019)

Dotace na úhradu splátek a úroků
Splacené půjčky
Dotace MŠMT
sportoviště
Dary
sportoviště
Přijaté půjčky
sportoviště

městys Nový Hrádek

Hospodaření naší jednoty se dělí na hlavní činnosti, která je vymezena stanovami a hospodářskou činnost, kterou
provozujeme za účelem financování hlavní činnosti. Spočívá zejména v provozování lyžařského areálu, příležitostné
výdělečné činnosti a pronájmu.
Výnosy
Hlavní činnost
oddílové příspěvky
členské příspěvky
dotace ze župy
dotace městys NH na úroky z půjček
Dotace MŠMT
přijaté dary na činnost
ostatní

21 000,00
98 200,00
22 420,00
29 150,00
119 900,00
32 759,00
99 445,00

celkem

422 874,00 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Hospodářská činnost
tržba ples, karneval, vařečka
nájem byt + energie
ostatní

54 737,00 Kč
86 255,00 Kč
9 791,00 Kč

150 783,00 Kč

celkem

Náklady
Hlavní činnost
sportovní potřeby
7 406,00 Kč
odvod z čl. známek 40%
39 480,00 Kč
opravy, revize, požární kontrola
23 077,00 Kč
el. energie, vodné, stočné
99 023,00 Kč
mzdové náklady
64 000,00 Kč
pojištění
12 025,00 Kč
úroky z půjček
44 745,00 Kč
ostatní náklady
102 887,00 Kč
(úklid, poplatky, cestovné,svoz.známky, čist. prostředky,…)
odpisy majetku
169 782,00 Kč
poskytnutý příspěvek Pohoda Venkova
1 000,00 Kč
celkem
hospodářský výsledek - ztráta

563 425,00 Kč
-140 551,00 Kč

Hospodářská činnost
náklady na ples, karneval
náklady byt

44 418,00 Kč
38 971,00 Kč

celkem

83 389,00 Kč

hospodářský výsledek - zisk

67 394,00 Kč

Protože zisk z hospodářské činnost je nižší než 300 000 Kč můžeme si snížit základ daně o tento zisk, díky tomu
neplatíme daň z příjmů PO. Prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ve výši 12 730 Kč (19% ze
zisku hosp. činnosti) budou použity ke krytí nákladů hlavní činnosti v následujícím roce.
hospodářský výledek za obě činnosti

ZISK

-73 157,00 Kč

Dosažená účetní ztráta 73 157 Kč bude na základě rozhodnutí valné hromady převedena do vlastního jmění účetní
jednotky.

V Novém Hrádku 28.02.2021
(7) Poplatníci vymezení v § 18 odst. 3, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně
zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li prostředky
získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané
příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.
V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však
do výše základu daně.

Zpracováno v souladu
s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2020 v Kč
IČO

Označení

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Tělocvičná jednota sokol Nový Hrádek

46524576

Pobočný spolek

Číslo
řádku

Název ukazatele
Náklady

A.

Činnosti
Hlavní
5

Hospodářská
6

Celkem
7

1

1.

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných
dodávek

2.

Prodané zboží

504

4

3.

Opravy a udržování

511

5

21 537

21 537

4.

Náklady na cestovné

512

6

2 936

2 936

5.

Náklady na reprezentaci

513

7

3 571

3 571

6.

Ostatní služby

518

8

71 941

11 310

83 251

II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Součet II.7. až II.9.

9

0

0

0

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

561

10

0

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

571

11

0

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

572

12

0

III.

Osobní náklady

Součet III.10. až III.14.

13

64 300

10.

Mzdové náklady

521

14

64 000

11.

Zákonné sociální pojištění

524

15

0

12.

Ostatní sociální pojištění

525

16

0

13.

Zákonné sociální náklady

527

17

14.

Ostatní sociální náklady

528

18

IV.

Daně a poplatky

Součet IV.15

19

1 803

15.

Daně a poplatky

531,532,538

20

1 803

V.

Ostatní náklady

Součet V.16. až V.22.

21

57 966

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

541,542

22

0

17.

Odpis nedobytné pohledávky

543

23

0

18.

Nákladové úroky

544

24

19.

Kursové ztráty

545

25

0

20.

Dary

546

26

0

21.

Manka a škody

548

27

22.

549

28

13 221

VI.

Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
opravných položek

Součet VI.23. až VI.27.

29

564 756

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

30

564 756

24.

Prodaný dlouhodobý majetek

552

31

0

25.

Prodané cenné papíry a podíly

553

32

0

26.

Prodaný materiál

554

33

0

27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

556,559

34

0

Součet VII.28.

35

40 480

581,582

36

40 480

Součet VIII.29.

37

0

591

38

Součet I. až VIII.

39

I.

VII. Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
28. organizačními složkami
VIII. Daň z příjmů
29.

Daň z příjmů
Náklady celkem

Součet I.1. až I.6.

2

229 095

83 389

312 484

501,502,503

3

129 110

72 079

201 189
0

0

64 300
64 000

300

300
0
0

1 803
1 803

0

44 745

57 966

44 745

0
13 221
0

564 756
564 756

0

40 480
40 480

0

0
0

958 400

83 389

1 041 789

Označení

Číslo
řádku

Název ukazatele
Výnosy

B.

Činnosti
Hlavní
5

Hospodářská
6

Celkem
7

40

I.

Provozní dotace

1.

Provozní dotace

II.

Přijaté příspěvky

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

3.

Přijaté příspěvky (dary)

4.

Přijaté členské příspěvky

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

IV.

Ostatní výnosy

5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

6.

Součet I.1.

41

171 470

691

42

171 470

Součet II.2. až II.4.

43

130 959

681

44

682

45

32 759

0

171 470
171 470

4 000

134 959
0

4 000

36 759

684

46

98 200

601,602,604

47

69 492

146 783

216 275

Součet IV.5. až IV.10.

48

445 928

0

445 928

641,642

49

0

Platby za odepsané pohledávky

643

50

0

7.

Výnosové úroky

644

51

8.

Kursové zisky

645

52

0

9.

Zúčtování fondů

648

53

0

10.

Jiné ostatní výnosy

649

54

445 675

0

445 675

V.

Součet V.11. až V.15.

55

0

0

0

11.

Tržby z prodeje majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

652

56

0

12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

653

57

0

13.

Tržby z prodeje materiálu

654

58

0

14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

655

59

0

15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

656

60

0

Součet I. Až V.

61

817 849

150 783

968 632

Výnosy - Náklady

62

-140 551

67 394

-73 157

591

63

C. - C.16.

64

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

C.
16.
D.

Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:
Odpovídající za údaje:
Telefon:

Razítko:

98 200

253

0

253

0
-140 551

67 394

Podpis vedoucího úč. jednotky:

-73 157

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2020
dle § 30 Vyhlášky č. 504/2002
1) Účetní jednotka:
Adresa:
Identifikační číslo:
Registrace:
Právní forma:
Založení:

Tělocvičná jednota SOKOL Nový Hrádek,
Sokolská 289, 549 22 Nový Hrádek
46524576
Ministerstvo vnitra ČR, Č.j. VSP/1-1311/90-R
Pobočný spolek
Občanské sdružení bylo založeno v souladu se Zákonem č. 83/1990 Sb. dne 23. 3. 2004.

Hlavní činnost:
Tělovýchovná, sportovní, kulturní a společenská činnost.
Posláním sdružení je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i
veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k
lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.
Hospodářská činnost:

v roce 2020 byla vykonávána hospodářská činnost

Nejvyšší orgán:
Statutární orgán:
Statutární zástupce:
Zástupci výboru:

valná hromada
výbor jednoty
starostka
jednatelka:
místostarosta:
náčelnice:
nebyly zřízeny

Organizační složky:
Zakladatelé:
Adresa:
Identifikační číslo:

Veronika Bohdalová
Jarmila Drašnarová
Ing. Jeroným Holý
Lidmila Martínková

Česká obec sokolská
Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha
004 09 537
(hlavní spolek)

2)

Vklady do vlastního jmění - nejsou

3)
4)

Účetní období - kalendářní rok od 1.1.2020 do 31.12.2020
Rozvahový den - 31.12.2020

5)

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

6) Účetní metody, zpracování účetnictví, oceňování – řídí se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002
Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v
soustavě podvojného účetnictví.
7) Způsob zpracování a úschovy účetních záznam - účetní zápisy byly prováděny průběžně v účetním období po vystavení
účetního dokladu na jednotlivé syntetické či analytické účty uvedené v účetním rozvrhu pro rok 2020, je v souladu s
metodikou softwarové firmy zajišťující zpracování účetnictví.Úschova účetních záznamů – v souladu s § 31 a 32 zákona o
účetnictví v příručním archivu účetní jednotky v sídle jednoty a dále je s nimi nakládáno v souladu s vnitřními předpisy.
8) Způsobyoceňování – pohledávky a závazky – jmenovitými hodnotami, peněžní prostředky – jmenovitými hodnotami,
dlouhodobý hmotný majetek – společnost vlastní nemovitost vč. pozemků – bylo oceněno pořizovací cenou.
9)

Podíl v jiné účetní jednotce v roce 2020 nebyl žádný.

10) Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky
veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů –
• pojistného na sociálním zabezpečení ve výši 0 Kč
• veřejného zdravotního pojištění ve výši 0 Kč
• daňové nedoplatky ve výši 0 Kč.
11) Akcie nebo podíly – nejsou
12) Majetkové cenné papíry, dluhopisy – nejsou
13) Částky dlužné, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje
pět let, dluhy účetní jednotky, kryté plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní jednotkou – nejsou
14) Finanční nebo jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci) – nejsou

15) Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů – výsledek hospodaření
spolku je ztráta 73 157Kč z toho z:
hlavní činnosti
- 140 551 Kč
hospodářské činnosti
73 157 Kč.
16) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců – 0
• mzdové náklady – 64 000 Kč
• ostatní sociální náklady – 0
Jednota měla 2 zaměstnance na Dohodu o provedení práce.
17) Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů
určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce - 0
Výše vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše
pro každou kategorii členů – 0
18) Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou
zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období
obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy – nejsou
19) Výše záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu n) – nejsou
20) Výpočet zisku nebyl ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku v průběhu účetního období.
21) Zjištění základu daně z příjmů
výsledek hospodaření k 31. 12. 2020
náklady související s hlavní činností
příjmy, jež nejsou předmětem daně podle §18a odst. 1 – do výše nákladů
- poměrná část odpisu maj. poř. z dotací
- ze státního rozpočtu MŠMT
- ze státního rozpočtu (prostřednictvím ČOS)
- z krajského rozpočtu
- z rozpočtu ÚSC
příjmy osvobozené od daně podle § 19b - dary
příjmy osvobozené od daně podle §19 – členské příspěvky
základ daně
částka podle §20 odst. 7 zákona – snížení základu daně
základ daně

- 73 157
958 400
817 849
396 975
119 900
22 420
0
29 150
32 759
98 200
67 394
67 394
0

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Účetní jednotka v souladu se zákonem o daních z příjmů v platném znění a výsledkem hospodaření za dané účetní období
nevykázala povinnost odvádět daň z příjmů.
Účetní jednotce vznikla za dané účetní období daňová úspora ve výši 12 730 Kč.
Prostředky získané daňovou úsporou budou použity na úhradu nákladů spolku v následujícím roce.
22) Rozdíly mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již zaplacenou daní v těchto účetních
obdobích – nejsou
23) Významné položky z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty – zařazení nového sportoviště do majetku ve výši
10 264 422 Kč a TZ budovy 1 084 158 Kč
24) Přijaté dary na provoz
Přijatý dar (použit na investice)
Poskytnutý příspěvek MAS
Přijaté členské příspěvky

32 759
357 500
1 000
98 200

Kč
Kč
Kč
Kč

odvod vyšší složce

39 480 Kč

25) Přijatá dotace na úhradu splátek od městysu Nový Hrádek ve výši 284 150 Kč. Splacené půjčky ve výši 255 000 Kč,
vyplacené úroky 29 150 Kč.
26) Přijatá dotace na pořízení sportoviště z MŠMT ve výši 7059 071 Kč.
27) Veřejné sbírky – nebyly
28) Dosažená účetní ztráta bude na základě rozhodnutí valné hromady převedena do vlastního jmění účetní jednotky.
Sestavila: Hana Možná
V Novém Hrádku dne 02.03.2021

...........................................................
Veronika Bohadlová
starostka jednoty

Zpráva o výstavbě hřišť, pojistné události na střeše sokolovny a
kolaudace poslední etapy sokolovny
V roce 2020 proběhla výstavba hřišť u sokolovny. Vybudováno bylo víceúčelové hřiště,
plážové hřiště a běžecká dráha s doskočištěm. Zároveň byla vybudována přístupová schodiště a
chodníky.
Stavbu realizovala firma STAKO Červený Kostelec s.r.o. Práce započaly v srpnu a ukončeny
byly v prosinci 2020. Celkový náklad na stavbu byl 10,08 mil. Kč. Z toho 7,059 mil. Kč poskytlo
Ministerstvo školství. Práce proběhly až na drobné problémy k plné spokojenosti. Nyní je zapotřebí
zamezit odvanu písku z plážového hřiště, což se snad podaří vyřešit. Dále je zapotřebí provést úpravu
terénu okolo hřišť.
Na střeše sokolovny došlo během vichřice k odtržení střechy. K tomu byly řešeny 2 pojistné
události. První pojistná událost byla pojišťovnou zaplacena a druhá je v řešení. Pojišťovna opravu
zaplatí až po předložení faktury za opravu. Nyní probíhá jednání s možnými dodavateli a předložení
cenových nabídek na opravu. Následně proběhne výběr zhotovitele. Oprava poškozených částí
střechy je v plánu v průběhu roku 2021. Problematická je výška a členitost střechy. Bude nutné
postavení lešení na spodní střechy, což je poměrně komplikované.
12. listopadu 2020 proběhla závěrečná kolaudace sokolovny. Byla tím po více než 10 letech
završena rekonstrukce sokolovny dle stavebního povolení vydaného 8. října 2010. V poslední 3. etapě
byla v průběhu roku 2020 dokončena posilovna nad jevištěm, kancelář v mezipatře a přilehlé
hygienické zázemí včetně úklidu. Závěrečnou etapu realizovala firma Alkstav s.r.o., která prováděla i
předchozí etapy. Náklad poslední etapy byl cca 1,084 mil. Kč. Z toho 800 tis. Kč poskytl
Královéhradecký kraj.
Zapsal Miloš Vondřejc, 11. 4. 2021

Plán činnosti na rok 2021
30. 1. sokolský ples ZRUŠENO
31. 1. dětský karneval ZRUŠENO
13. 2. župní přebor v obřím slalomu - 40 účastníků - zrušeno
20. 2. přejezd Orlických hor na běžkách - 85 účastníků - zrušeno
Květen – červen - turnaj v plážovém volejbalu
- smíšených párů 20 úč.
- mužů
-

20 úč.

turnaje v tenisových čtyřhrách
- smíšené páry
- muži
- ženy

Květen - Pouť do Vambeřic - 15 účastníků
- Fiftýn sportovní soutěž 16 úč
15. 5. Hrádouská vařečka 1000 účastníků
25. 6. Noc sokoloven 50 úč.
Červenec – srpen – Keš-trasa Hrádouské vařečky 80 úč.
Srpen – Společný výlet 20 úč.
Podzim – taneční pro dospělé
Září - Přespolní běh 100 úč.
8. 10. Památný den sokolstva - 30 úč.
17. - 22. 12. - Předsezonní soustředění lyžařského oddílu v Peci p. S.

10-20 úč
10-20 úč
10-20 úč

Rozpočet TJ. Sokol Nový Hrádek na rok 2021

Příjmy (v tis. Kč)
Tržby za provozování vleku
Členské příspěvky
Oddílové příspěvky + poplatky za cvičení
Příspěvek od městyse Nový Hrádek
Pronájem sokolovny (tábor, plesy, škola, apod.)
Pronájem bytu
Příjem za energie spojené s bytem
Příjmy z vlastních akcí (ples, zábava, vařečka,apod.)
Provozní dotace*
Dotace od ČOS na víceúčelové hřiště
Pojistky za poškozenou střechu
Dary a ostatní dotace
Půjčky
Příjmy celkem
Stav pokladny a účtů
Výdaje (v tis. Kč)
Spotřeba energie a vody
Náklady na materiál na akce, vč. vleku
Sportovní potřeby
Revize
Opravy a udržování (sokolovna, hřiště a vlek),vč. úklidu
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Mzdy a odměny
Pojištění
Poskytnuté příspěvky Sokolu
Splátky půjček
Daně a poplatky
Dary a příspěvky
Oprava střechy
Výdaje celkem

Činnost

Hlavní

Hospodářská Celkem

0
100
50
500
50
52
40
0
399
400
220
150
300
1819

142

0
100
50
500
50
52
40
0
399
400
220
150
300
1961
728

Činnost

Hlavní

Hospodářská Celkem

110
10
15
50
10
4
80
11
41
1045
2
1
690
2069

55
50
15
10

130

165
50
10
30
60
10
4
80
11
41
1045
2
1
690
2199

Dotace na provoz - 175 tis. Můj klub - schváleno + 224 tis. na provoz žádost dosud neschválená
Dary - zahrnut předpokládaný dar J. Vondřejce na splátku půjčky 148 tis. Kč

Splátky půjček - 497 běžné splátky, 400 tis. mimořádná splátka z grantu ČOS, 148 tis. splátka Vondřejc

