
                                                      ZPRÁVA
                   o finančním hospodaření MO ČRS Zábřeh za rok 2019.

        Při hospodaření naší organizace v roce 2019 se výbor snažil držet se plánu, 
který jsme si naplánovali v minulém roce. Investovali jsme do chovné zařízení a 
do vybavení budov(Nemilka,Hedva).I přesto naše hospodaření skončilo 
v kladných číslech. Objem financí, jak v bance tak v pokladně se mírně navýšilo. 
Vzhledem k tomu, že jsme zapsaný spolek(dříve občanské sdružení), které 
nevytváří zisk, měli jsme z důvodu plánovaných investic  naplánovánou ztrátu -
285 600,-Kč. Skutečnost roku 2019 byla taková, že jsme docílili ztrátu jen ve 
výši -24 043,44 Kč a to z důvodu, že jsme nevyčerpali plánované náklady na 
rekonstrukci naší základny v Hedvě.  
         Finanční příjmy činily celkem 2 680 787,92 Kč – výdaje -2 704 831,36 
Kč.Z těchto údajů vidíme, že v našem  hospodaření vznikla ztráta ve výši 
24 043,44 Kč. Plánovaná  ztráta pro r.2019 byla ve výši -285 600,-,-Kč.
           Na úseku brigád byly příjmy 253 200,-Kč,výdaje byly -236 815,-Kč  
vznik přebytek 16 385,-proti plánovanému přebytku 63 000,-Kč.
           Na úseku násad  jsme měli příjmy ve výši 204 133,- Kč a výdaje -130 
782,-Kč vznikl přebytek 73 351,- Kč oproti plánovanému přebytku 102 800,-Kč.
            Na úseku povolenek jsme měli příjmy v hodnotě 1 299 760,-Kč a výdaj 
tj.odvod  US Ostrava činil 1 289 060,-Kč,za výdej 23 360,-Kč,soupisy revírů 
2 874,-KčVznikla ztráta ve výši -15 534,-Kč.(plán byl -23 000,-). 
            Na úseku členských příspěvků jsme měli příjem ve výši 466 800,-Kč a 
výdaje, které obsahují odvody rybářskému svazu 252 420,-Kč vznikl naší 
organizaci přebytek 214 380,-Kč oproti plánovanému 210 000,-Kč..
        Na úsecích rybochovných zařízení      byly příjmy ve výši 6 250,-Kč-
přelovení toku a výdaje v celkové výši 151 415-Kč ,nájemné rybochovných 
zařízení 8 242,-Kč,ostatní materiál -14 078,68-Kč,oprava nádrží -252 331,-Kč a 
nákup krmiva 43 529,- Kč. Vznikla ztráta -316 790,68-Kč(plán byl -131 000,-
Kč).
        Na úseku revíry činily příjmy 218 213,-Kč, z toho limit na zarybnění od 
VÚS Ostrava 14 536,-+dotace nájemného  54 000,-Kč+dotace na opravu náhonu 
v LUPĚNÉM. Výdaje jsou celkem -114 500,-Kč,z toho za nájemné 72 000,-
Kč,kácení Lupěné 42 500,- ztráta činí -103 713,-Kč (plán -3 500,-Kč).
        Na úseku ostatních příjmů činily příjmy 87 474,92- Kč, tyto příjmy se 
skládaly z úroku 159,92-Kč, zápisné 24 315,-Kč a fondu na revíry 60 600,-Kč.Na
fond na revíry bylo vybráno od r.2008-2019 613 650,-Kč.



        Na úseku dopravy   p  rovoz našeho vozidla je vyjádřen těmito hodnotami: 
ujeté km 4 159, spotřeba  nafty 415,- l v hodnotě , 13 616,59- Kč.(10l/100km) 
Celkové náklady na provoz našeho vozidla v r.2019 byly -25 865,76-Kč.(plán 
byl -20 000,-Kč).
        Na úsek správy jsou příjmy ve výši 134 957,-Kč(Nemilka 84 148,-
Kč,granty mládež 15 624,-Kč,ples 35 185,-Kč),výdaje ve výši -238 724,92Kč , 
které se skládají z:poplatky 2 180,87-Kč , nájemné 4 139,-Kč,daň z nemovitosti a
úroků -203,40 ,nákup DKP -38 351,-Kč,cestovné -1 976,-Kč,ples -35 185,-
Kč,správní materiál -31 228,90,-Kč,pojištění+inkaso -14 782,-Kč,mládež 
náklady -21 999,-Kč,provoz chaty na Nemilce-náklady -35 651 Kč,odměny 
funkcionářů -66 104,-Kč a odvod daně 12 056,-Kč(bylo odměněno  celkem 14 
členů tj.výbor, RS, ved. kroužků +prac. hospod. družstva-v průměru 
4 721,70-Kč,největší odměna 7 650,-Kč/rok).Plán na úseku správy byl ztráta -
564 500,-Kč
        Na úseku LRU  příjmy 10 000,-Kč za sponzorství.Náklady byly ve výši -18
789,-Kč.Ztrátu ve výši -8 789,-Kč dotovala naše organizace.

      Stav peněz dle peněžního deníku : pokladna k     1.1.2019 – 20 794,00 Kč
                                                                               k 31.12.2019 – 51 230,00 Kč
                                                                 banka    k    1.1.2019 –1 232 990,57 Kč
                                                                              k  31.12.2019 –1     178     511,13 Kč  
    
      V prosinci 2019 byla provedena inventura všech prostředků, které jsou 
v majetku organizace. Byl kontrolován stav a počet fyzicky zjištěných 
prostředků. Navržené nepotřebné prostředky byly vyřazeny a zlikvidovány.
Zůstatková hodnota základní prostředků po odečtu odpisů je 
752 783,-Kč,(pořizovací cena činila 1 661 077,-Kč) a drobného majetku je 
605 513,54 Kč.  

Navrhujeme členské schůzi účetní uzávěrku za r.2019 schválit  .       
V Zábřehu dne 20.2.2020.                                                    Za MO ČRS Zábřeh
                                                                                                              Jiří Daněk    
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