Výroční zpráva Colliery SRDCEM z.s.
za rok 2017

Název spolku:

Colliery SRDCEM z.s.

Sídlo:

Mírová 151/19, 703 00, Ostrava – Vitkovice

Spisová značka:

L 15907 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO:

060 22 839

Základním účelem a hlavní činností spolku je zejména:
a) podpora mladých talentovaných atletů (do 18-ti let) v rámci propagace daného sportu
– CrossFit ČR,
b) zapojení tělesně handicapované osoby do cvičebního programu CrossFit,
c) zapojení seniorů do cvičebního programu CrossFit,
d) možnost využití volného času dětí a mládeže a vedení jej ke zdravému způsobu života,
e) pořádat a organizovat sportovní činnost v rámci zapojení se do CrossFit soutěží a
vytvářet pro ni co nejlepší tréninkové podmínky,
f) vést své členy a hlavně mládež k dodržování základních etických a mravních pravidel,
a také fair play,
g) snaha přiblížit daný sport širší veřejnosti,
h) vytvářet příznivé prostředí pro komplexní rozvoj a propagaci závodního i nezávodního
CrossFitu v České republice,
i) hájit zájem členů svobodně rozvíjet sportovní činnost bez jakékoliv diskriminace
zejména podle rasy, etnického původu, pohlaví, jazyka, náboženství, věku,
zdravotního postižení, sexuální orientace či politického přesvědčení,
j) dbát na všestranný rozvoj svých členů, jejich fyzické a sportovně technické zdatnosti,
k) budovat, provozovat a udržovat sportovní zařízení, která vlastní nebo užívá a usilovat
o jejich další rozvoj.

Struktura spolku Colliery SRDCEM z.s.
Nejvyšším orgánem Colliery SRDCEM z.s. je valná hromada. Statutárním orgánem, který řídí
činnost spolku je Výbor.
Předseda Výboru: Stanislav Kupčík
Místopředseda Výboru: Jan Peršín
Pokladník: Mgr. Lukáš Káňa
Funkci kontrolního orgánu vykonává Revizor – Barbora Koláčková
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních
orgánů.

Členové spolku Colliery SRDCEM z.s.
Na konci svého sledovaného období evidoval spolek 43 členů, kde všichni zaplatili členský
příspěvek.

Podpora mladých atletů za rok 2017 (1. bod Stanov)
- Italian ShowDown 2017
- BritishTeen Championships 2017
- Marseille ThrowDown
- Kvalifikace na French ThrowDown
- Concept CZ vzdělání - Indoor Row kurz
- Příprava programu zapojení dalších atletů do přípravy

Podpora handicapovaných za rok 2017 (2. bod Stanov)
- Natáčení videa s prezentací tréninku – Pavel Husar
- Nákup pomůcek pro trénování – Adapter na veslo, PowerMonkey
- Vyhotovení projektu k bezbariérové úpravě spodních sprch

Akce roku 2017
1) Movember 2017
2) Dobro den
3) Spolupráce s Kapkou naděje – 500Reps
4) Colliery Made Games 2017 – prezentace programů: Teen, Senior, Adaptive

Hospodaření spolku Colliery SRDCEM z.s.
V průběhu roku spolek financoval svou činnost zejména z členských příspěvků a darů.
Za rok 2017 bylo vybráno:
- v členských příspěvcích 18 000 Kč
- v darech: 127 000 Kč
Spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření + 97 301,20 Kč
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny
v přílohách této výroční zprávy (ROZVAHA a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT – na posledních 2
stranách):
1) Hlavní kniha
2) Účet zisků a ztrát
3) Konečný účet rozvážný
4) Výkaz zisků a ztráty
5) Rozvaha

Vyhotovil: Mgr. Lukáš Káňa

