
Zpráva pokladníka 2019 

 

Na rok 2019 byl členskou schůzi schválen rozpočet vyrovnaný. Jelikož jsme rozjeli pár 

projektů, na které budeme potřebovat nemalé finanční prostředky, snažil se nově zvolený 

výbor šetřit. V roce 2019 se investovalo do rekonstrukce budovy, tato investice již byla 

nutná, jelikož budova byla v havarijním stavu. V zimním období, když zrovna probíhají 

školení dětí, zamrzala voda, nefungovalo WC a děti neměly teplou vodu ani na umytí rukou. 

Tato rekonstrukce byla z velké části udělána členy výboru a RS. Rekonstrukce si vyžádala 

celkovou investici 164 000,-. Z našich prostředků se použilo 72 000,-, se zbytkem nám 

pomohli sponzoři. Za to jim chci hodně poděkovat. Stovky hodin práce našimi dobrovolníky, 

nebyly proplaceny. Sami se vzdali jakékoli odměny. I přes tuhle investici ( která byla nutná a 

během pár let bude zpět za ušetřenou elektrickou energii), se již druhým rokem podařilo 

ušetřit přes 100 000 Kč a navíc také navýšit hmotný majetek naší MO o přibližně stejnou 

částku. K datu 31.12.2019 máme na účtu dvojnásobek částky, kterou jsme zdědili po starém 

vedení. Promiňte, že zde neuvádím přesná čísla zůstatku, ani jiných příjmů a výdajů, ale 

myslím, že o těchto údajích mají být informováni pouze naši členové a ne celý svět pomoci 

webových stránek. Zůstatky na účtu vždy k 31.12 každého roku jsou k dispozici na nástěnce 

v klubovně. V roce 2020 neočekáváme žádné velké investice a šetřit hodláme nadále, takže 

výsledek na konci roku 2020 by mohl být hodně v plusových hodnotách. Jedinou větší 

investici by mohl být odkup pozemků pod naší klubovnou, ale to je zatím v řešení.  

Původní zpráva pro členskou schůzi pro naše členy obsahovala hodně čísel, nezlobte se, že 

z důvodu zprávy zveřejněné na web, jsem tyto čísla vypustil. Taky mně to mrzí, jelikož jsem 

si dal s původní zprávou hodně práce a chtěl jsem tím ukázat, že jde hospodařit se ziskem a 

ne jen vyrovnaným rozpočtem jako v minulosti. Jsem určitě pro investice, ale účelné a 

s přínosem pro naši organizaci. 

  

Přeji všem členům i jejich rodinám pevné zdraví v této těžké době. 

 

Slíva Tomáš 

pokladník 

  


