
 

 

 

                         

                                             V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A 

 

                                 atletického oddílu Mílaři Domažlice 

 

 

1. obecné informace o organizaci 

 

Název účetní jednotky:                     AO Mílaři Domažlice z.s. 

Sídlo :                                                  Vrchlického 656,34401 Domažlice 

IČ     :                                                   26657031 

DIČ  :                                                   CZ 26657031 

Právní forma:                                      spolek 

Spisová značka:                                   L3976 vedená u Krajského soudu 

                                                               v Plzni 

2.  

3.  

4. 3.Hlavní a vedlejší činnost organizace: 

        

          Oddíl atletiky Mílaři Domažlice svoji hlavní činnost vymezenou svými 

stanovami. Ve sledovaném období realizoval hlavní činnost organizace, zejména. 

a) realizoval systematickou tréninkovou přípravu pro všechny svoje členy 

b) zajišťoval pravidelnou účast v soutěžích všech stupňů 

c) organizoval pravidelné náborové akce v kategoriích žactva 

d) svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti pravidelných 

pohybových aktivit všech věkových kategorií 

e) úzce spolupracoval s orgány státní správy, ČUS, MŠTS, ČAS, a ostatními 

sportovními organizacemi i jednotlivci 

 

Veškerou svoji činnost organizace financovala z členských příspěvků vlastních členů, 

grantů MÚ Domažlice, programu VIII MŠMT, sponzorských darů. 

 

 

3. Struktura organizace 

 

         Nejvyšším orgánem atletického oddílu Mílaři Domažlice  je Valná hromada. 

Nejvyšším výkonným orgánem je výbor spolku. Statutárním orgánem je: Královec 

Jiří, předseda organizace. Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře 

organizace ani ve složení statutárních orgánů 

 

 

 



 

     4. Členská základna 

 

     Atletický oddíl Mílaři Domažlice evidoval na konci sledovaného období 116, viz 

stav členské základny přiložený k žádosti ze dne 30.11.2016 

 

5. Hospodaření organizace 

 

          Atletický oddíl Mílaři Domažlice financoval svoji činnost jednak z členských 

příspěvků, dotací z rozpočtu místní samosprávy, grantových programů Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Plzeňského kraje, programu VIII Ministerstva 

školství, tělovýchovy a sportu, sponzorskými dary. 

Ve sledovaném období dosáhla  organizace výsledku hospodaření …46............... 

Veškeré náklady a výnosy odpovídají plánu na stanovené období. 

Podrobné informace o stavu hospodaření organizaace jsou uvedeny v přílohách. 

 

Příloha č. 1 – výkaz zisku a ztrát 

 

příloha č. 2 -  rozvaha 

 

 

      Výroční zpráva je zpracována za období od 1.ledna 2015 a končící dnem 

31.prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti AO Mílaři Domažlice, a její 

jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady AO Mílaři domažlice  

dne 16. ledna 2016. 
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Sestavil:  Královec Jiří 

 Dne     :  15.3.2017 


