
rozpočet 2010Číslo řádku 

(metodika VV) Příjmy Rozpočet 2010 Poznámka

A.1. členské příspěvky 18000,00

počítáno se stejnou výší příspěvků jako 

letos, tj. 300 Kč na člena

A.2. poplatky za vystavení členských průkazů

A mezisoučet 18000,00

B.1. dotace od PTU (ČSTV) na členskou základnu a energie 5000,00

B.2. dotace od ČSRS 3000,00

B.3. ostatní dotace od ČSTV 0,00 Sportuj s námi

B mezisoučet 8000,00

C.1. dotace ze strukturáních fondů EU 0,00

C.2. dotace z veřejných rozpočtů ČR 0,00

C mezisoučet 0,00

D.1. sponzorské dary - právnické osoby 3000,00 Hermo

D.2. sponzorské dary - fyzické osoby 10000,00 ples - drobné dary

D mezisoučet 13000,00

E.1. smlouvy o reklamě - právnické osoby 35000,00

E.2. smlouvy o reklamě - fyzické osoby 0,00

E mezisoučet 35000,00

F.1. příjmy ze živnosti 50000,00 živnost + teplákové soupravy

F.2. příjmy ze živnosti - prodej reklamních předmětů 0,00

F mezisoučet 50000,00

G.1. oddílové příspěvky 0,00

G.2. nominační poplatky do soutěží 3000,00 ABL , AVL

G.3. náhrady za cvičební hodiny 170000,00

tělocvična, kurty, cvičení pro ženy, 

ABL,bowlingové tréninky

G mezisoučet 173000,00

H.1. startovné z turnajů, výnosy z turnajů 25000,00

bowling Putovní 3700, GK 15550, 

nohejbal 4000, volejbal 4900

H.2. úroky z BÚ 500,00

H.3. ostatní příjmy od členů - jednorázové akce 45000,00

voda 16560, hory 9180, sklípek 7600, 

in-line 7200, soustředění nohejbal 8000

H.4. ostatní příjmy 15000,00 Paraple 2500, ples 10280

H mezisoučet 85500,00

I.1. investiční úvěry 0,00

I.2. provozní úvěry 0,00

I.3. finanční výpomoci 0,00

I mezisoučet 0,00

Celkem příjmy 382500,00



rozpočet 2010

Číslo řádku 

(metodika VV) Výdaje Rozpočet 2010

A.1. poplatky za vystavení členských průkazů 1500,00

A mezisoučet 1500,00

B.1. administrativní provozní náklady 18000,00

kancelář. potřeby, bank.poplatky, 

poštovné, praní dresů, repre

B.2. odměny členům klubu, funkční požitky členům výkonného výboru a kontrolní komise0,00

B.3. náhrady členům klubu 0,00

B mezisoučet 18000,00

C.1. náklady na nákup zboží 50000,00 živnost + soupravy

C.2. náklady na nákup reklamních předmětů 0,00

C mezisoučet 50000,00

D.1. nájem tělocvičných prostor 112000,00

tělocvična Kolovraty, kurty, bowling 

dráhy

D mezisoučet 112000,00

E.1. startovné na turnajích 3000,00

E.2. startovné v soutěžích 15000,00 AVL; ABL, MDD

E.3. úroky z úvěrů 0,00

E.4. ostatní výdaje - jednorázové akce 80000,00

turnaje (bowling, GK, nohejbal), hory, 

Berounka, sklípek, In-line

E.5. ostatní výdaje 80000,00

ABL poplatek za hrací dny, cvičení pro 

ženy, ples, Paraple

E mezisoučet 178000,00

F.1. náklady na investiční úvěry z výjimkou úroků 0,00

F.2. provozní úvěry z výjimkou úroků 0,00

F mezisoučet 0,00

G.1. náklady na nákup sportovních pomůcek - volejbal 4500,00 nové míče

G.2. náklady na nákup sportovních pomůcek - nohejbal 4500,00 míče, síť

G.3. náklady na nákup sportovních pomůcek - bowling 2000,00

G.4. náklady na nákup sportovních pomůcek - ostatní 4000,00 videokamera

G.5. náklady na nákup literatury 3000,00 literatura, DVD, SW pro úpravu videa

G.6. náklady na propagaci 5000,00 web; síň slávy; letáky

G mezisoučet 23000,00

Celkem výdaje 382500,00

Saldo rozpočtu 0,00


