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1. Základní údaje
Název organizace: SK Olympie Dolní Břežany z.s.
Sídlo:

Ke Zvoli 311, 252 41 Dolní Břežany

IČ:

49855212

DIČ:

CZ 49855212

Právní forma:

spolek

Spisová značka:

L 1785 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní činnost organizace
Cílem hlavní činnosti Spolku je především výchova žactva a dorostu, provozování tělovýchovy, sportu a
turistiky, organizování sportovních akcí, účast v soutěžích pořádaných jednotlivými sportovními svazy,
udržování a rozšiřování tělovýchovných zařízeních, které Spolek vlastní. Spolek je oprávněn provádět činnost
nezbytnou ke správě vlastního majetku.
Spolek se skládá z těchto tří oddílů:
•

Fotbal

•

Turistický oddíl

•

Volejbal

3. Struktura organizace
Nejvyšším orgánem SK Olympie Dolní Břežany je valná hromada, která se skládá z delegátů, které zvolil
příslušný oddíl spolku.
Výkonným orgánem spolku je výkonný výbor, který je složen minimálně ze 7 členů. V čele výkonného spolku
a celého výboru stojí předseda spolku. V roce 2018 tuto pozici zastával pan Radek Motyka. Další členové
výkonného výboru v tomto roce byli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan Šerák, místopředseda
Jan Jedlička, hospodář
Zdeněk Chaloupka, člen
Miloslav Kouba, člen
Luboš Matyášek, člen
Zdeněk Kryštůfek, člen
Pavel Valocký, členka
Hana Šeráková, členka
Zdeněk Kovářík, zvláštní člen
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Na hospodaření spolku dohlíží revizní komise, která byla v roce 2017 složena z těchto členů:
•
•
•

Radana Chlumská, předsedkyně
Michal Panáček, člen
Josef Vampol, člen

Základním článkem vnitřní struktury spolku jsou oddíly, které nemají vlastní právní subjektivitu. Jejich nejvyšší
orgánem je členská schůze.

4. Členská základna
SK Olympie Dolní Břežany z.s. evidoval ke konci sledovaného roku 250 členů, z toho v kategorii dětí a mládeže
jich bylo 113. Mírně klesající počty dětí a mládeže oproti loňskému roku není projevem úbytku aktivit a
reálného snížení členů. Jedná se spíše o další zpřesnění a pročištění evidence členské základny v této
kategorii.
Největší oddílem z hlediska počtu členů je fotbal se 188 členy, na druhé místě je s velikým odstupem oddíl
turistický, který měl loni 21 členů. Nejmenším oddílem jsou s 12 členy volejbalisti. Kromě členů v těchto
oddílem SK Olympie evidoval 29 členů nezařazených do žádného z oddílů. Přesná statistika počtu členů za
jednotlivé oddíly je matoucí, neboť řada členů je evidována ve více oddílech.
Více informací je obsaženo v následující kapitole „Zpráva o činnosti SK Olympie za rok 2018“.

5. Zpráva o činnosti SK Olympie za rok 2018
Děkuji všem, kteří se starají o chod klubu a také obci Dolní Břežany a všem sponzorům bez jejich finanční
podpory, bychom nemohli klub provozovat. Díky těmto příspěvkům, je rozpočet klubu vyrovnaný a můžeme
areál nejenom provozovat, udržovat ale i dále rozvíjet.
Výkonný výbor se scházel pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci a řešil chod a situaci v klubu, žádné velké
problémy jsme bohudík řešit nemuseli a klub je jak po finanční, tak i organizační stránce stabilizován.
V loňském roce u nás proběhly oslavy 90 let, které se vydařily a velký díky patří především za organizaci
turnaje století Zdeňkovi Chaloupkovi, Honzovi Jedličkovi, Pavlovi Chlumskému a Kryštofu Menclovi a jejich
týmu.
V současnosti má SK Olympie 250 členů ve třech oddílech a kategorii nezařazených.
Bohužel přes veškeré úsilí stále není dořešena reklamace na naše „nové“ fotbalové hřiště. Je to již pět let od
zhotovení, takže nám v roce 2018 skončila udržitelnost.
Nájemce restaurace Roman Janek se již dostatečně zabydlel a hospoda zatím funguje k oboustranné
spokojenosti, ale bohužel tržby v restauraci zatím nerostou dle očekávání, ale věřím, že se toto i zlepší. Co se
týče restaurace, tak jsme se dohodli s Václavem Cihelkou o ukončení nájmu. Rád bych Václavovi poděkoval
za to co pro klub v minulosti udělal a věřím, že společně najdeme ještě cestu jak dále spolupracovat. Na nové
smlouvě o provozování restaurace jsme se dohodli s Romanem Jankem.
Opětovně mohu oznámit, že se nám podařilo opět uspět v žádosti o dotace a za to velký dík Honzovi
Jedličkovi.
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Minulý rok jsem Vás informoval, že ve spolupráci s vedením obce připravujeme projekt na rozšíření zázemí
klubu, zejména rozšíření šaten, místnosti rozhodčího a zázemí pro sportovní náčiní. Tento projekt zatím není
připraven, a to z důvodu velké finanční náročnosti na výstavbu. Takže se budeme snažit projekt předělat,
abychom se dostali do požadovaného finančního limitu.
Nepodařilo se nám upravit tréninkové hřiště za brankou a to ze stejného důvodu jako v loni, tj. soudní spor
se zhotovitelem nového hřiště. Máme požádáno o dotaci na změnu povrchu na umělce a to z multifunkce na
trávu pro fotbalové účely včetně nafukovací haly. V případě, že bychom dotaci nezískali, tak bychom chtěli
udělat alespoň výměnu povrchu.
Kromě tradičního fotbalového turnaje Šimečka, volejbalového turnaje, turnaje století proběhl také maškarní
průvod, tentokrát v novém formátu a maškarní ples v Kostelci u Křížku, kde bych tímto chtěl poděkovat
Honzovi Šerákovi za dobrou organizaci. Bohužel počet účastníků maškarního plesu klesl na cca 70, takže pro
příští rok uvažujeme o přesunu konání do Ohrobce.
Fotbalový oddíl posílil nový trenér Jiří Bílek a také se aktivně zapojil Kryštof Mencl, cíl je stabilizace A týmu,
udržení se v soutěži a aby A tým byl vzorem pro naši mládež. Tímto Vás zveme na zápas našeho A týmu proti
Zlatníkům dne 15.6.2019 od 10:15 a tento zápas bude v přímém přenosu ČT.
Zpracoval: Radek Motyka

6. Zpráva z oddílu fotbalu za rok 2018
Jako vždy je zpráva o činnosti fotbalového oddílu rozdělena na dvě části. V první části si zhodnotíme uplynulou
sezónu 2017/18 a v druhé části polovinu sezóny 2018/19.

Hodnocení jarní části sezóny 2017/18
Do nové sezóny 2017/18 jsme vstoupili s 10 mládežnickými a 2 dospělými mužstvy.
V této sezóně jsme se stali nejúspěšnějším klubem na okrese Praha-západ co se týká výsledků mládežnických
mužstev. Naše nejmenší mladší přípravku A jako Argentina trénoval Radek Mrňák a pomáhal mu dorostenec
Filip Hlaveš. Ve své skupině skončili na pátém místě. Naše druhé mužstvo mladší přípravky B jako Brazílie
trénoval Luboš Matyášek a ve své skupině obsadili 2.místo. Třetí mužstvo mladší přípravky C jako Česko,
vyhrálo svoji skupinu a na okresním finále vítězů všech skupin zvítězili a stali se přeborníkem okresu Prahazápad. Tito hráči hráli současně se starší přípravkou ve které obsadili 5. místo. Starší přípravku trénovali
Zdeněk Chaloupka, Jan Jedlička a Michal Vrňák.
Mladší žáky jsme měli dvě mužstva. A-mužstvo mladších žáků, které trénovali Michal Panáček a Milan Válek,
skončili ve své skupině 1. místě a v okresním finále které bylo pořádáno u nás, kluci zvítězili a stali se naším
druhým přeborníkem okresu. B-mužstvo mladších žáků, které trénovali Jiří Krejčí a Petr Novák skončili ve své
skupině na 4. místě.
Starší žáky trénoval Jan Saidl. Kvůli nedostatku hráčů bylo mužstvo složené z hráčů Břežan a Zvole. Po špatné
zimní přípravě se starší žáci rozpadli a po dvou jarních kolech jsme je museli odhlásit ze soutěže. Mužstvo
dorostu po podzimní části soutěže, kdy skončili v okrese na třetím místě postoupili do meziokresní soutěže
okresů Praha-západ a Benešov. Na jaře se projevila dobrá trénovanost mužstva a kluci pod vedením tria
Antonín Syrovátka, Jakub Zelenka a Petr Studnička obsadili v této soutěži třetí místo. Protože byli z okresu
Praha-západ nejlepší, stali se naším třetím přeborníkem okresu.
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Mužstvo mužů trénovali Lukáš Plechatý a René Koša. V okresním přeboru po podzimu, kdy byli na 12 místě
na jaře zabrali a skončili na 9. místě.
Stará garda odstoupila ze soutěže a vrátila se ke svému pravidelnému hraní pro žízeň.
V tomto roce slavíme výročí 90. let založení našeho klubu. Fotbalový oddíl jako největší ze všech oddílů
pořádal tento rok několik akcí v rámci oslav. 19.května bylo setkání generací. Ráno byl turnaj mladších
přípravek, odpoledne turnaj starých pánů a večer posezení s hudbou. Turnaje se zúčastnilo mužstvo Libně a
dvě mužstva složená z našich bývalých hráčů a trenérů.
Druhá oslava proběhla 23. června a byla určená pro naše fotbalové naděje. Byl to Turnaj století pro přípravky
ročníků 2009 a 2008 - viz samostatná kapitola. Třetím dnem oslav byl již 24.ročník Turnaje Václava Šimečka
18.srpna v kopané dospělých.Turnaj vyhráli opět Zlatníky,2. Dolní Břežany A,3.Točná,4.Dolní Břežany B
Večer zahrála k poslechu a tanci skupina Helicid.

Hodnocení podzimní části sezóny 2018/19
Ještě před přípravou na novou sezónu jsme řešili personální obsazení trenérských postů. Přihlásili jsme opět
starší žáky a ty si vzali na starost trenéři od dorostu Syrovátka, Zelenka, Studnička. K mladším žákům jsme
získali mladého trenéra Petra Mathausera. K mladší přípravce Zdeňka Chaloupku ml. A k minipřípravce Honzu
Deutsche s jeho dcerou Katkou. Do soutěží jsme tak mohli přihlásit 8 mládežnických a 2 dospělé mužstva +
stará garda.
Příprava na sezónu začala u mužstev různě a podle toho také vypadají výsledky a umístnění po podzimní části.
Zatímco někteří začali s přípravnými kempy a soustředěními začátkem srpna, pro jiné začala příprava v plné
sezóně v půlce září.
Minipřípravka trenéři Jan Deutch, Katka Deutschová/ - 15 dětí- se teprve formuje. Musíme ve spolupráci se
školami udělat nábor a najít více šikovných kluků. Během zimy se kluci zúčastní halových turnajů a na jaře je
přihlásíme do Kopačky (pravidelná soutěž minipřípravek).
Mladší přípravka trenéři Zdeněk Chaloupka ml, Tomáš Svoboda a Filip Hlaveš – 15 kluků po podzimu jsou ve
své skupině na posledním místě, ale je vidět turnaj od turnaje že se zlepšují. Většina kluků začala s fotbalem
v září a proti ostatním mužstvům mají dva roky ztrátu.
Starší přípravky: Přípravka A jsou dvě družstva, hrají systém 2x5+1na dvou hřištích současně, pak se prohodí
a sečtou výsledky. Trenéři: Chaloupka Zdeněk st. Jedlička Jan, Michal Vrňák. – 22 kluků. Příprava začala
kempem v Břežanech, pak soustředění ve Vodňanech. Po podzimu jsme na 2.místě. Mimo pravidelnou soutěž
jsme startovali v celorepublikovém turnaji Ondrášovka. V kategorii U10 jsme v 1 kole vyhráli turnaj ve
Strakonicích. V 2.kole v Písku jsme skončili na 6.místě. V kategorii U11 jsme na Motorletu obsadili 5 místo.
Mužstvo oslabily odchody nejtalentovanějších hráčů. David Schütz a Jáchym Hodek do Sparty a Andreas
Kukuczka do Tempa.
Přípravka B hraje systém 5+1 na jedno hřiště Trenér Luboš Matyášek - 13 kluků. V červnu byli na soustředění
na Slapech. Po podzimní části jsou na 7 místě. Hrají proti o rok starším.
Mladší žáci trénovali Petr Mathauser a Jiří Krejčí vedoucí Petr Novák – 15 hráčů. Jen část se zúčastnila kempu
v Břežanech a soustředění ve Vodňanech. Po podzimu jsou na 3 místě. Jirka Krejčí a pak i Petr Mathauser
skončili ,mladších žáků se ujal Jakub Maláček.
Starší žáci a dorost vedou trenéři Antonín Syrovátka, Jakub Zelenka a Petr Studnička. Příprava začala v
polovině srpna každodenním i dvoufázovým tréninkem. Starší žáci – 16 hráčů po podzimu jsou v okresním
přeboru na 5 místě. Dorost – 16 hráčů po podzimu jsou na 4.místě v krajské soutěži.
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Muži B trenér Gallotti Luca, Jakub Fialka hráčů 16. Trénují pravidelně, ale potřebují získat zkušenosti ve
velkém fotbale. Po podzimu jsou ve IV. tř. okresní soutěže na posledním 12.místě.
Muži A trenér Lukáš Plechatý po pátém kole skončil pak mužstvo vedli hráči Pavel Dlouhý a Tomáš Pata.
Příprava žádná, tréninky minimálně, hráčů je 20.
Po podzimu je áčko na posledním 13. místě okresního přeboru s 11 body, nicméně nic není ztraceno. Soutěž
je vyrovnaná a na 5. místo ztrácíme jen 4 body. Vytvořili jsme nový realizační tým pro Áčko ve složení Trenér
Jiří Bílek, vedoucí mužstva Pavel Zdvihal, manažer Kryštof Mencl. Úkol zní jasně: doplnit mužstvo, dát si
pořádně do těla v přípravě a po sezóně být ve středu tabulky.
V průběhu ledna nebo února proběhne u nás okresní školení trenérské licence C. Proškolíme min 12 našich
trenérů. Objednáme stejně jako tento rok ukázkové tréninky coerver coutsching. Připravíme kempy a
soustředění pro všechny mládežnická mužstva. Pojedeme na zahraniční turnaj do Mnichova.
Mám radost že se kolem Břežanského fotbalu začíná budovat parta lidí. Chtěl bych poděkovat vedení obce a
našim sponzorům za podporu našeho klubu a za nás můžu slíbit že svým vystupováním a sportovními výsledky
budeme reprezentovat obec a náš klub.
Zpracoval Zdeněk Chaloupka

7. Zpráva o turnaji století
V sobotu 23. června se fotbalové hřiště v Dolních Břežanech rozzářilo barvami dresů věhlasných ligových
družstev, která se zde sjela za účelem poměřit své síly na Turnaji století. Tuto unikátní fotbalovou akci
připravil Sportovní klub Olympie Dolní Břežany pod záštitou Fotbalové asociace ČR a Obce Dolní Břežany.
Turnaj století byl pořádán u příležitosti oslav 90. výročí od založení SK Olympie Dolní Břežany.
Slavnostního zahájení celostátního žákovského turnaje ve fotbale ročníků 2009 se ujali Věslav Michalik
starosta obce Dolní Břežany, Matúš Kozáčik reprezentant Slovenské republiky, brankář FC Viktoria Plzeň a
Robert Ploch předseda Okresního fotbalového svazu Praha - západ. K prestiži celé akce přispěla také
excelentní moderátorka Bára Černošková redaktorka sportu ČT.
Turnaj století nabídl atraktivní fotbalové zápasy, ve kterých dolnobřežanská družstva poměřila své síly s hráči
věhlasných ligových družstev. Byly zde zastoupeny kluby SK Olympie A, SK Slavia Praha, AC Sparta Praha,
Bohemians 1905, FC MAS Táborsko, FC Slovan Liberec. FK Mladá Boleslav, SK Dynamo Č. Budějovice, FC
Vysočina Jihlava, FK Viktoria Žižkov, 1. FK Příbram, SK Olympie B.
Napínavé zápasy přinesly spoustu radosti ze hry a samozřejmě také spoustu emocí.
Vítězné stupně obsadily kluby: 1. SK Slavia Praha, 2. Bohemians 1905, 3. FK Viktoria Žižkov. Krásné 4. místo si
na tomto prestižním turnaji vybojovala SK Olympie Dolní Břežany B. Vzhledem k obrovské konkurenci se
jedná o velký úspěch a potvrzení výborné formy břežanských fotbalistů. Gratulujeme!
Ceny vítězným družstvům předali pořadatelé Radek Motyka předseda SK Olympie, Zdeněk Chaloupka
předseda Fotbalového oddílu SK Olympie, dále fotbalový útočník Tomáš Jun, mistr Evropy hráčů do 21 let z
roku 2002. Na předávání cen se podíleli také partneři akce.
Závěrem je třeba říci, že atmosféra akce byla i přes lehkou nepřízeň počasí skvělá a nadšení ze hry pohltilo
nakonec všechny účastníky. Velký dík patří všem, co se na přípravách a realizaci Turnaje století podíleli.
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8. Zpráva turistického oddílu za rok 2018
V uplynulém roce 2018 jsme zahájili sezónu 10.3. Vydali jsme se na komentovanou prohlídku starobylého
Vyšehradu s profesionální průvodkyní paní Monikou Miličič, navštívili jsme Slavín i kasematy s orig. sochami
z Karlova mostu. Poté následovala procházka podél Vltavy (nutrie) do Modřan. Počasí polojasno
V dubnu jsme vyrazili vlakem k Mladé Boleslavi na zříceninu hradu Zvířetice. V podhradí jsme chtěli navštívit
muzeum mini železnice, ale vlaky ještě nebyli roztopené a tudíž nepřístupné, ale prohlídka hradu byla velice
pěkná i s pečením vuřtů na nádvoří. Kdy se vám to povede? Počasí krásně.
Další měsíc míříme na opačný směr na jih. Nad orlickou přehradou stoupáme na nově otevřenou rozhlednu
Milada. Na zpáteční cestě máme problém s průchodem po červené značce, která údajně vede po soukromém
pozemku, ale prošli jsme. Na konci pochodu na nás čekají u bufetu cvičení papoušci (korely). Počasí krásně.
Na víkendový výlet míříme ještě více na jih na Budějovicko pod horu Kleť, penzion U Ševců. Melichar –
1.koloběžka, Pešata-defekt zadní pneu, Boženka M.- zdravotní indispozice, problémy s rychlíkem na Prahu.
Počasí krásně po úvodní bouřce (plaváku).
Po prázdninové přestávce jsme spolupořádali 7. ročník pochodu Keltskou stopou. Zdena, Romana, Jarmila a
Já. V září míříme za Sidónií Nádhernou, poslední majitelkou zámku Vrchotovy Janovice. Zde navštěvujeme
výstavu zvonů přivezených ze všech koutů Čech. Ráno mlhavo, pak krásně.
Na další výlet opět využíváme vlak. Z Masaryčky míříme na Levý Hradec u Roztok. Průvodce se nedostavil,
ale vystačili jsme si sami. Po krásných výhledech nad Vltavou jsme se zašli občerstvit do Unětického pivovaru,
kde bylo dosti přeplněno, ale nakonec jsme se pivka dočkali. Počasí polojasno.
Na poslední akci vyrážíme na Vysoký vrch u Malé Kyšice, po rozrytých cestách od divočáků dobýváme
nejmenší rozhlednu v historii klubu cca 6,5m vysokou. Počasí mlhavo bez deště.
Jak vidno všechny akce byli velmi různorodé, pěkné a zajímavé, počasí přálo, ani jedna akce nemusela být
zrušena nebo přeložena. I cestování bylo různé nejen autem, ale i 3x vlakem a dokonce jednou lanovkou.
Děkuji všem členů za práci v oddíle a účasti na akcích. Přeji Všem mnoho sportovních úspěchů, hodně ujitých
kilometrů a Všem hlavně zdraví, spokojenost v roce 2019.
Zpracoval Zdeněk Kryštůfek

9. Zpráva o činnosti volejbalového oddílu za rok 2018
Na závěr loňského roku post předsedy oddílu opustila Jana Šimečková a předala jej Pavlovi Valockému.
Zkušenosti z treninků jsme se pokusili zhodnotit hned na několika turnajích loňského roku. Nechali jsme se
zlákat vidinou kvalitního turnaje a vyrazili do města Bystřice u Benešova 8.4.2018. Bohužel špatně připravený
turnaj s dlouhými pauzami mezi zápasy nám vůbec nevyhovoval, projevilo se to i na výsledku, který mohl být
dokonce i medailový - dovezli jsme 4. místo z 11.
Byli jsme pozváni na tradiční Sokolský turnaj do Vraného nad Vltavou a to 9.6.2018, s velice kvalitními soupeři
jsme vybojovali střed tabulky turnaje s 6. místem z 12.
Tradiční Lhoťácký turnaj 14.7.2018 se slabým obsazením jsme prošli pouze na 3.místo z 5.
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Náš oddíloví turnaj jsme museli kvůli špatnému počasí přesunout do sportovní haly. 1.9.2018 nám prostě
nepřálo a celý den pršelo. Sportovní hala naštěstí má dostatečnou kapacitu i pro 12 týmů, bohužel se jich
přihlásilo pouze 5. Ani doma jsme tentokrát nedosáhli na medailovou pozici, 4.místo z 5. mluví za vše.
Poměrně nový „povánoční“ halový turnaj začátkem ledna 2019 už nabídl dostatečný počet hráčů i týmů.
5.1.2019 jsme ukončili naši turnajovou sezonu 6.pozicí z 12. V tomto turnaji jsme losem získali poměrně
kvalitní soupeře, takže jsme si zahráli opravdu kvalitní volejbal.
Naše členská základna přišla o jednoho hráče, ale dokázali jsme zaujmout nové lidi a k dnešnímu dni máme
12 aktivních hrajících členů. Naše smíšené družstvo je v tuto chvíli vyrovnané, máme 6 žen a 6 mužů.
Pravidelně k nám dochází i pár externích hráčů, takže mohu zhodnotit tento rok jako pozitivní.
Zpracovala Pavel Valocký

10. Zpráva o hospodaření SK Olympie za rok 2018
Také rok 2018 se nesl ve znamení nejlepšího finančního výsledku v historii spolku. Po zahrnutí celkových
výnosů a nákladů byl zaznamenán kladný hospodářský výsledek ve výši 429 tisíc korun. Celkové výnosy klubu
činily 2 042 tisíc korun, celkové náklady pak 1 613 tisíc korun. Oproti předešlému roku narostly jak kategorie
výnosů, nákladů, tak se i výrazně zvýšil hospodářský výsledek.
Na nárůstu výnosů se významnou měrou projevily dvě schválené dotace z veřejných zdrojů. Z dotace MŠMT
v rámci Programu Můj klub ve výši 160 000 Kč byly financovány zejména osobní náklady trenérů
mládežnických mužstev. Dotace z krajského Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence
ve výši 115 350 Kč sloužila na úhradu různých provozních nákladů od údržby trávnatého hřiště přes příspěvku
na pohonné hmoty či plat trenéra přípravky až po pořízení nových dresů pro tým dorostu.
Nárůst výnosů byl tažen také zvýšeným příjmem od sponzorů, z pronájmů reklamních ploch ve sportovním
areálu SK Olympie a v neposlední řadě i zvýšeným výběrem členských příspěvků. Toho bylo dosaženo zejména
díky efektivnějšímu výběru příspěvků (v kombinaci s růstem počtu dětí ve fotbalovém oddílu), výše členských
příspěvků se nezměnila
Dobrá finanční situace klubu se odrazila i ve stavu v oblasti peněžních prostředků. O rok dříve (tedy k
31.12.2017) bylo na bankovních účtech v souhrnu 1 091 365 korun a v hotovosti 80 319 korun. Ke konci
sledovaného období (tedy k 31.12.2018) vzrostl objem peněžních prostředků již na 1 523 643,12 korun na
bankovních účtech, resp. 44 240 v hotovosti.
Více informací k hospodaření spolku za rok 2018 viz níže příloha č. 1 a příloha č. 2 této výroční zprávy.
Zpracoval Jan Jedlička

11. Zpráva kontrolní komise SK Olympie za rok 2018
Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření SK Olympie dne 7.1.2019. Účetnictví SK Olympie provádí i
nadále firma FINEA 1x ročně (kompletní uzávěrka, daňová přiznání).
Ke kontrole byla předložena evidence účetních dokladů za rok 2018:
Pokladní kniha: příjmové doklady od č. 1 až č. 26
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výdajové doklady od č. 1 až č. 93
Vše je řádně vedeno a souhlasí s kontrolou doložených dokladů. Současně byla provedena kontrola pokladní
hotovosti – zůstatek 44.240,- Kč k 31.12.2018 souhlasí se zůstatkem v pokladní knize.
Vydané faktury č. 1 až č. 33
Přijaté faktury č. 1 až č. 80
Všechny jsou hrazeny v době splatnosti.
K datu 31.12.2018 je stav na běžném účtu ve výši 1.219.643,12 Kč a na spořícím účtu ve výši 304.000,- Kč.
Dohody o provedení práce pro trenéry byly předloženy, jsou podepsány a vypláceny podle uzavřených smluv
a v termínu výplaty. Dohoda o pracovní činnosti správce areálu byla předložena; je podepsána a výplata
vyplácena v řádných termínech, odvody s tím spojené SP a ZP, Kooperativa – odesílány včas.
Hospodaření SK Olympie bylo celkově shledáno v pořádku.
Revizní komise ve složení: Radana Chlumská, Michal Panáček, Josef Vampol
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Příloha. č.1: Výkaz zisků a ztrát za rok 2018
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Příloha. č.2: Rozvaha k 31.12.2018
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