Zpráva o stavu účtu ČBF-SeČ pro Valnou hromadu 2015
Za rok 2014 prošlo účtem ČBF-SeČ celkem 204 položek, k 1.1.2014 byl stav účtu 421.947,44 Kč a
konečný pak 308.603,43 Kč. Finanční uzávěrku, vč. daňového přiznání provedla pí Ing. Janíčková, ke
spokojenosti naší i Finanční správy.
V letošním roce prošlo účtem k 30.11.2015 celkem 219 položek, k 1.1.2015 byl stav účtu 308.603,43
Kč a k 30.11. pak 371.281,78 Kč.
Základní příjmy pro oblast jsou:
Startovné týmů
- 84.250,- Kč, neinvestiční dotace MŠMT prostřednictvím ČBF - 46.717,- Kč a
poplatek klubů, které nesplnily povinnost mládežnického týmu při startu družstva dospělých
v oblastních soutěžích - 27.000,- Kč. Celkový vstupní příjem pro rok 2015 činil 157.967,- Kč. Dalšími
„variabilními příspěvky“ jsou pak pokuty a poplatky udělené a stanovené STK dle sazebníku RS nebo
rozhodnutím a poplatky za disciplinární řízení (DK), což činí ročně cca 30.000,- Kč.
Stav účtu obsahuje i klubové kauce pro sezónu 2015/16, které byly vloženy ve výši 42.550,- Kč
a „podúčty“ oblastních složek SBT a ČABR, které jsou k 31.10. 2015 na částkách: + 32.466,- Kč u SBT
a - 28.112,- Kč u ČABRu.
Základní výdajová položka na činnost sekretariátu, STK řízení soutěží, DK, účetnictví a Oblastní
výbor je v posledních letech stabilizována na částce 80 – 85.000,- Kč. Dalšími výdaji oblasti jsou pak
především příspěvky pro mládežnickou činnost, a to příspěvky na turnaje pro pořadatele a zúčastněná
severočeská družstva, příspěvky na účast našich družstev ve vrcholných republikových soutěžích (MČR,
NF, F), příspěvky na přípravu a akce oblastních výběrů, příspěvky klubům při pořádání vrcholných
republikových akcí. I v tomto roce se budou tyto výdaje pohybovat okolo 90.000,- Kč. Každý takovýto
přípěvek podléhá posouzení a schválení Oblastním výborem.
V těchto položkách by se měly pohybovat příjmy a výdaje i nadále, což by mohlo být základem
pro rozpočet na r. 2016.

Rozpočet pro 2016 – základní položky
Příjmy:
Startovné - 115.000,MŠMT/ČBF - 50.000,Poplatky a pokuty - 30.000,Výdaje:
sekretariát - 72.000,- DPP, materiálové a technické vybavení, telefon, internet.
STK a DK - 10.000,- Kč, DPP, cestovné
OV 10.000,- cestovné
Příspěvky klubům na mládežnické akce a oblastní výběry - 85.000,-

