Zpráva o hospodaření svazu za období 8. 11. 2015 – 31. 10. 2016
Svaz paraglidingu LAA ČR v daném období hospodařil s vlastními zdroji, s prostředky s dotace na podporu
sportu programu 5 MŠMT ČR a dotace na podporu talentované mládeže. V následující tabulce jsou
shrnuty příjmy a výdaje z vlastních zdrojů svazu PG, které byly vyúčtované do 31. 10. 2016. V tomto roce
svaz PG ještě neobdržel splátku půjčky 7.500 Kč od Spolku českých letců, půjčka byla poskytnuta v roce
2015 ve výši 75.000 Kč. Dále svaz PG přislíbil dotaci 12.000 Kč na podporu startoviště na Krupce. Dotace
nebyla ještě účetně zpracována. Stejně tak jako příspěvek na propagaci ve výši 10.000 Kč za
dokumentární pořad Hedvábnou stezkou, odsouhlasený na poslední schůzi předsednictva PG LAA ČR.
1 VLASTNÍ ZDROJE

Převod zůstatku z 2015

575.018,00

Příjmy -

168.961,00

Členské poplatky 1. Pololetí 2016

Výdaje - Doplatek pojistné odvijáků
- Roční poplatek domény svazpg.cz
- Liga Straník*
- Cumulus media-video z MS PG akrobacie (propagace)
- Příspěvek na startoviště Svatobor
Zůstatek k 31.10. 2016

19.650,00
183,00
12.500,00
25.000,00
20.000,00
666.646,00

*od roku 2015 není možné financovat závody ligy pořádané mimo území ČR, financování je možné pouze
pro reprezentanty ČR a talentovanou mládež

2 DOTACE NA PODPORU SPORTU Z PROGRAMU 5 MŠMT
V roce 2016 byl opět změněn klíč pro rozdělování dotace na podporu sportu z programu 5 MŠMT
ČR, s tím, že 20% přidělené dotace je nutné čerpat na podporu sportu mládeže. S tím, že mládež je z
hlediska MŠMT do 26 let.
Přidělená částka dotace program 5 r. 2016
Podpora sportu PG
Podpora sportovní mládeže

974.421,00
691.421,00
283.000,00

Zprávu o hospodaření sportovní mládeže předloží VH vedoucí programu M. Krutský.
V následující tabulce jsou uvedené sportovní akce a projekty, které budou podpořeny z dotace na
podporu sportu z programu 5 MŠMT v roce 2016. V době uzávěrky zprávy nebyla valná většina projektů
proúčtována, částky jsou předpokládané a účetně budou vyrovnány při účetní uzávěrce roku 2016.
Finanční rezerva bude použita na vyplacení odměn vedoucím týmům reprezentace, případně budou
podpořeni úspěšní reprezentanti paraglidingu za mimořádné výkony ve svých disciplínách.
Akce
Raná cup
Dobětický vánek
Dačice vlekání
Tábor vlekání
Jižní Morava vlekání
Moravský trojúhelník
Parasem
Katusha
Moravská nula
Šumavská palačinka
Memoriál Pavla Urbana
ČPP
Záložky
Liga Beskydy
Přesnost pro všechny
Luftman
Organizační náhrady
Prize money pro vítěze Ligy PG
Výdaje celkem
Rezerva

Dne 31.10. 2016 Linda Mišková

Již vyúčtováno

Q

Zbývá doúčtovat

Celkem
26.160
8.000
50.000
90.000
35.000
75.000
20.000
10.000
30.000
20.000
15.000
98.000
98.000
25.000
40.000
10.000
4.000
23.500
677.660
13.761

