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Zásady hospodaření pro období 2015 - 2019 
 
 
I.  Příjmy. 
 

jsou především zajišťovány: 
1) členskými příspěvky 
2) vedlejší hospodářskou činnosti -    pronájmem prostor pro pohostinství 

- pronájem ploch pro umístění reklamy 
3) dotacemi – (např. Město Ústí n.L., FAČR atd.) 
4) sponzorské dary 
5) startovné 
6) poplatek za hostování hráčů 

 
 

1) Členské příspěvky jsou vybírány dvakrát za rok. Výběrem členských 
příspěvků jsou pověřeni vedoucí jednotlivých oddílů nebo jejich zástupci, 
popř. trenéři (určená osoba). Členské příspěvky lze též zasílat přímo na 
bankovní účet Spolku, který je zveřejněn na webových stránkách. 

          Výše členských příspěvků a jejich splatnost je každoročně schvalována   
          valnou hromadou. 
 V prvním schváleném termínu pro výběr členských příspěvků musí každý  
          člen uhradit nejméně 50 % ročních příspěvků.  

V případě, že jsou jako řádní aktivní členové do 18-ti let sourozenci, je  
členský příspěvek hrazen pouze za jednoho člena. 

 
Vybrané členské příspěvky budou rozděleny: 
70 % z vybraného objemu pro potřeby jednotlivých oddílů a  
30 % pro zajištění chodu sportovního areálu. 
 

2) Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti jsou použity v souladu se Stanovami 
odstavec III, bod B). 

3) Dotace jsou použity vždy v souladu se Zásadami upravujícími poskytování 
účelových dotací. 

4) Sponzorské dary jsou použity vždy účelově v souladu se smlouvou 
uzavřenou mezi dárcem a obdarovaným. 

5) Startovné je použito vždy na pokrytí nákladů spojených s pořádáním dané 
sportovní akce. 

6) Přijatý poplatek za hostování hráčů je použit k úhradě nákladů na vlastní 
správu, popř. na poplatek za hostování hráčů v našem klubu. 

 
 



      Tělovýchovná jednota Vaňov, o.s.,  Brzákova 146, 400 01  Ústí nad Labem            IČO: 00524701 
 

 2

 
 
II.  Výdaje 
 
Rozsah použití členských příspěvků pro potřeby oddílu: 
- pronájem tréninkových ploch a tělocvičen 
- nákup sportovních potřeb (dresy, míče, atd.) 
- nákup tréninkových pomůcek  
- nákup nápojů pro mistrovská utkání 
- startovné v turnaji včetně občerstvení 
- rozhodčí 
 
Rozsah použití členských příspěvků pro zajištění chodu sportovního areálu: 
- údržba trávníku 
- údržba kabin a přilehlých prostor 
- částečné pokrytí spotřebované energie a vodného 
- registrační poplatky hráčů 
- hostování hráčů 
 
Ostatní finanční prostředky budou využity na zajištění řádného chodu Spolku. 
 
III.  Ostatní 
 

- Všechny vynaložené prostředky musí být doloženy doklady, které budou 
obsahovat datum uskutečnění, rozsah služby či nákupu materiálů, cenu celkem, 
údaje o prodejci. Výdaje nad 10.000,-- Kč musí být doloženy daňovým 
dokladem s veškerými náležitostmi a s adresou Spolku. 

 
- Každý řádný aktivní člen nad 18 let musí v běžném roce odpracovat 2 hodiny na 

brigádách pořádaných Spolkem. V měsíci prosinci bude provedeno vyhodnocení 
a ti, kteří neodpracovali stanovený počet hodin, uhradí 200,-- Kč do pokladny 
Spolku.  

 
 
Tyto zásady byly projednány a schváleny valnou hromadou dne 17. ledna 2015 
 
 
 
 
 


