Výroční zpráva
Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm z.s.
za rok 2018
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2018 a
končící dnem 31. prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti Hockey Club
Rožnov pod Radhoštěm a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání
Valné hromady Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm konané dne 7.6.2019
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1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:

Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm z.s.
Zimní stadion Bučiska 2305,
Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
48773026
CZ48773026
spolek
L 2468 Vedená u: Krajského soudu v
Ostravě

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace :
Základním účelem a hlavní činností HC Rožnov je :
a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních,
tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet
pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad
veřejnosti, zejména pak mládeže,
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní
nebo užívá,
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních
sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní
správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života,
kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další
veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
HC Rožnov může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti
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3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm je valná hromada.
Nejvyšším výkonným orgánem je výbor Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm.
Organizačně zahrnuje oddíly, které jsou zřizovány podle věku členů.
Ke dni 31.12.2018 měl HC Rožnov tyto sportovní oddíly:
a) oddíl 1. a 2. třídy a přípravky ledního hokeje,
b) oddíl 3. třídy ledního hokeje,
c) oddíl 4. třídy ledního hokeje,
d) oddíl 5. třídy ledního hokeje,
e) oddíl 6. třídy ledního hokeje,
f) oddíl 7. třídy ledního hokeje,
g) oddíl 8. třídy ledního hokeje,
h) oddíl dorostu ledního hokeje,
i) oddíl juniorů ledního hokeje,
j) oddíl mužů
Statutárním orgánem je:
Ing.Marek MOLL , Prezident klubu
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve
složení statutárních orgánů
4) Členská základna
Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm evidovala na konci sledovaného období
570 členů v následující struktuře:
Kategorie
1
2
3a
3b
3c

počet
Počet dětí 0-6 let
Nesoutěží 6-23 let
Soutěží 6-10 let
Soutěží 11-16 let
Soutěží 17-23 let

roč .nar. 2014 a
mladší
roč.nar. 1996-2013
roč.nar. 2009-2013
roč.nar. 2003-2008
roč.nar. 1996-2002

CELKEM MLÁDEŽ DO 23 LET:
4

Ostatní

1
160
101
50
22

334
roč.nar. 1995 a starší

CELKEM KLUB LET:

236

570
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5) Hospodaření organizace
Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm v průběhu roku financovala svoji činnost
zejména z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků
od sportovních organizací.
Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření + 249 000,43
Kč. Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené
období. 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
Příloha čís.3 – Přehled nákladů a výnosů 2018

Sestavil
Dne

Ing.Bohumil Zahradník
7.6.2019

V Rožnově 7.6.2019

ing.Marek Moll
prezident Hockey Clubu Rožnov p.R.

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 2018
Přílohač. 2 – Rozvaha 2018
Příloha čís.3 – Přehled nákladů a výnosů 2018
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