Komentář k čerpánístátních neinvestičníchprostředků
T.J, Sokol Mohelnice

Příiemce dotace:
Program

MSMT
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Rozhodnutí IrrtŠVr O:

Organizace sportu ve sportovních
4 tělovýchovných jednotách
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klubech

tČO:

45212341

Rok:

20I6

Poskytnutá dotace v Kč:

161.000,_Kč

Komentdř: Slovní popis čerpánía využitíprostředků s ohledenl na obsahové vyme:ení programu, proceníuální čerpáním:doých nákladů. Stručný
popts spectjckych a mimořádných :áležitostí při čerpáníprostředků, Po:námkl: Komentář llypracoýat max. v ro:sahu 2 stran.

Finančníprostředky poskýnuté z VtŠtvttpro rok 2016 byly použity pro zabezpečeníčinnosti
T.J. Sokol Mohelnice a to zejména na činnost spojenou a zaměřenou na sportovní aktivity dětí
a mládeže. Tyto ťrnance byly poskytnuty v souladu s plánem činnosti našíjednoty a všech
oddílůna rok 20t6 av souladu s určenímdotace tvtŠIvírProgram VIII: Organizace sportu v SK
a TJ.

(ť

Během roku 2016 byly finančníprostředky poskytruié ztVtŠtUr použity na nákup, opravu a
obnovu cvičebníhonrářadí a částečnou úhradu nakladů spojené s ěinností oddílů,které jsou
zaměřeni na ěinnost s dětmi a mládeží. Finančníprostředky byly zejména použity na nákup
sportovní obuvi, dresů, sportovních triček, kimon pro mládež jldo, dále např. na nákup
badmintonových stojanů pro badmintonový oddíl, odrazový můstek pro oddíl gymnastiky a na
dalšímateriální pro zabezpečeníčinnosti mládeže.

Díky těmto finančnímprostředkům mohli naše sportovní oddíly podpořit a vybavit své členy
pro okresní, krajské a celorepublikové soutěže. Dále naše sokolská jednota, díky těmto
finančnímprostředkům na výstroj a výzbroj, mohla zorganizovat během roku 2016 několik
sportovních akcí pro děti, mládež a širokou veřejnost. Mezi tradičnísportovní akce patří
Sokolský den pořádaný u příležitosti Mezinárodního dětského dne, dále akci Pochod do
přírody, Sokolská padesátka, Mezinárodní turnaj mládeže judo, apod. Dále byly uspořádány
sportovní turnaje ve volejbale, kuželkách, sálové kopané s hadrovým míčem,florbale,

badmintonu a judu. Naši členovése také zúčastniliruzných turnajů azápasů a to i se zabraniěni
účastí.Dále byly uspořádany akce pro děti, které byly zejména zaméřenéna jejich větší
angažovanost ve sportovní činnosti s cílem více zapojit děti a mládež do sportu a pohybu.

Finančníprostředky byly také použity na odměny trenérum a cvičitelům,kteří vedou své oddíly
a díky kterým jsou naše mládežnické oddíly na vysoké sportovní úrovni.

Na všech těchto akcích organizátoři z T.J. Sokol Mohelnice vždy ptezentovali, Ze tvtŠtUT
finančně přispělo na danou akci tak, aby bylo všem účastníkům
těchto akcí znrimo, že MŠMT
podporuje naši sokolskou jednotu a tím i sportovní činnost našímládeže v Mohelnickém
regionu.

T)qfirm,

30. I.2017

ZpracovaI,.

Vladimír Daněk,
Starosta T.J, Sokol Mohelnice
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