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Hodnotící výroční zpráva o činnosti za rok 2021

Okresní sportovní sdružení ČUS Plzeň-sever, z.s.

Hodnotící výroční zpráva o činnosti je zpracována za období počínající dnem 1. ledna
2021 a končící dnem 31. prosince 2021 na základě vyhodnocení činnosti Okresního
sportovního sdružení ČUS Plzeň-sever, z.s. a jeho jednotlivá ustanovení byla předmětem
jednání Výkonného výboru OSS ČUS Plzeň - sever, z.s. konaného dne 14. září 2022 v Plzni.
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1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:

Okresní sportovní sdružení ČUSPlzeň-sever, z.s.
Úslavská 75 Plzeň 326 00
00435546
CZ00435546
zapsaný spolek
L 2330 vedená u Krajského soudu v Plzni

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace
Okresní sportovní sdružení ČUS Plzeň-sever, z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou
stanovami. Ve sledovaném období realizoval veškerou hlavní činnost organizace, zejména:
a) poskytování specializovaného servisu a potřebných služeb členským subjektům,

případně dalším organizacím a institucím v rámci sportovního prostředí regionu,
b) organizaci a podporu veškerých forem sportovních aktivit, propagaci zdravého životního

stylu a šíření povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví,
c) vykonávat správu záležitostí hlavního spolku a ostatních '~ájemců z řad sportovních

organizací a sportovní veřejnosti v daném místě působnosti .
d) pomáhat tvořit podmínky k zajištění finančních prostředků pro sportovní činnost a hájit

společné zájmy členů

Za účelem financování hlavní činnosti provozovalo OSS ČUS Plzeň-sever, z.s. také vedlejší
činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy za poskytování reklamní činnosti.

3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem OSS ČUS Plzeň-sever, z.s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným
orgánem je výkonný výbor. Členové výkonného výboru jsou Ing. Marek Tyr, Ing. Jitka
Kubíková, Bc. Pavel Rauch, Milan Niedermayer, Ing. Ladislav Lego.

Statutárním orgánem OSSČUSPlzeň-sever, z.s. je:
předsednictvo ve složení:
Ing. Marek Tyr - předseda
Ing. Jitka Kubíková - místopředsedkyně
Bc. Pavel Rauch - místopředseda

Kontrolním orgánem OSSČUSPlzeň-sever je :
revizní komise ve složení:
Václav Kraus - předseda
PaeDr. Jiří Novák, Jaroslav Netrval - členové

Tato organizační struktura je platná od 16. 9.2020, kdy proběhly volby na okresní valné
hromadě OSSČUSPlzeň-sever,z.s.



4) Členská základna

Okresní sportovní sdružení ČUS Plzeň-sever, z.s. evidovalo na konci sledovaného období 67
tělovýchovných jednot a sportovních klubů a 9745 členů v následující struktuře:

Členská základna OS ČUS Plzeň-sever k 31.12.2021 dle tělovýchovných jednot a sportovních
klubů:

5) Hospodaření organizace

055 ČUS Plzeň-sever, z.s. v průběhu roku financoval svoji činnost zejména, z příspěvku Národní
sportovní agentury na projekt SCS,z příspěvku OFS za služby, příspěvku ČUS a z vlastního
jmění 055 ČUSPS( úspory z minulých let). .,

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 9450,- Kč. Organizace
vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím
období.
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny
v přílohách této výroční zprávy:
Příloha Č. 1-Výkaz zisku a ztráty
Příloha Č. 2 - Rozvaha

Sestavil: Jitka Krauzová

Dne: 14.9.2022

podpis

podpis statutárního orgánu




