
ZPtúvA PŘED§EDY (vÝroční zDráva)
TJ Lokomotiva Ceská Lílra za rok 2018

Vážení přítomní dovolte mi, abych Vás krátce informoval o ěinnosti a hospodařeni TJ
Lokomotiva Česká Lípa.

PráVní formou TJ je spolek a je zapsána pod spisovou znaěkou L 167 u
Krajského soudu v tJstí nad Labem. Čbnem je také pobočný spolek fotbalu
s práVní subjeKivitou, a je zapsán pod spisovou znaěkou L 9565 u Krajského
soudu V Ústí nad Labem.
TJ Lokomotiva má svoji hlavní činnost Vymezenou s\^ými stanovami. Ve
sledovaném období realizovala Veškerou hlavní ěinnost organizace, zejména:
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a

vytvářela pro ni matériální a organizaění podmínky
b) svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu

zejména v oblastijeho Vlivu na zdraví,
c) provozovala, udžovala a opravova]a Vlastní i pronajatá sportovní zařízení

- sportoviště V ulici 5, května Včetně zázemí, Volejbalové kurty, hňště na
beachvolleybal, házenou, tréninkové hřiště na kopanou a halu stolního
tenisu, zároveň vytvářela možnosti užíVání svých spoňovišť pro zájemce z
řad Veřejnosti a.iiných spoňovních organizaci, zejména pak mládeže,

d) spolupracovala s orgány státní správy a samospráVy a s ostatními
sportovními organizacemi i jednotlivci.

Nejvyšším orgánem TJ Lokomotiva je Valná hromada. statutárním orgánem je

statutární \^ýbor Ve složení předseda a místopředseda. TJ Lokomotiva
organizačně zahrnuje oddíly fotbalu, Volejbalu, házené, juda, aikida, plaváni,

sportovní gymnastiky a stolního tenisu. oddíly provozují a organizují svoji
sportovní činnost samostatně, avšak V součinnosti, Vždy Však V zájmu TJ
Lokomotiva jako celku, Nejvyššim V,ýkonným orgánem je \.ýkonný výbor TJ.
Práce W je zajišťována předsedou TJ, Kený předkládá W potřebné

informace a rovněž zajišťuje styk s úřady a organizacemi. Předseda TJ plní

zároveň funkci spráVce budovy V Mánesově ul. 1580, správce Venkovního
areálu TJ a herny stolního tenisu.
Dále TJ na Venkovním areálu zaméstnáVala 2 pracovníky na Venkovní areál.
Dobíá práce jednotli\^ých oddílů mimo spoňovní Výsledky je znát i na poótu

členské základny.
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stav k 31. 12. 2018 je následující:



volejbal 152 členů
fotbal 140 členů
házená 50 členů
stolní tenis 37 členů
judo 82 členů
aikido 23 členů
plavání 49 ělenů
gymnastika 33 členŮ
To je celkem 566 členů. Významnou část členské základny tvoří mládež do 18
let.

5. co se týká hospodaření organizace, je uzavřena mandátní smlouva s firmou
Konzulta s,r.o., která Vede účetniďVí a dohoda o provedení práce s paní
Procházkovou, která zajišťuje Vedení prvotních dokladů a jiného V kanceláři
Lokomotivy denně od 9:00 do 10:30 hodin.

celá TJ Lokomotiva měla V roce 2018 obrat 4 467 000 Kě a hospodařila se
árátou 266 000 Kě. Byly provedeny veškeré odvody za sociální a zdravotní
pojištění,
V loňském roce se nám podařilo získat na dotacích 2238 854 Kč. Všechny
dotace byly řádně Vyúčtovány,
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném obdobíjsou
uvedeny V přílohách této \^ýroční zpráVy:
Příloha č, 1 - Výkaz zisku a ztráty
Přílohaě.2-Rozvaha

Zpracoval předseda - Ladislav Procházka


