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Slovo úvodem
Milé Kufračky a Kufráci,
Opět se sejdeme po roce na naší výroční valné
hromadě a v této brožuře se máte možnost
dočíst něco málo k naší činnosti za uplynulý rok.
Neformální vedení KUFRu poslední rok
pracovalo v identickém složení jako rok před tím, tedy
Dadula Hron - účetnictví, daně, Míla Špirit - zájmové
akce, Jirka Hošek - správce materiálu a Pavel Polehňa ředitel, správa členské základny a práce všeho druhu a
já jako předseda. Na rady Kufru také pravidelně
dochází Soňa Hronová a zajišťuje tak hladkou
spolupráci a koordinaci činností mezi Kufrem a
spřáteleným Úsvitem.
Pro zajištění vaší informovanosti se pokoušíme
udržovat pestré informační kanály INTENETOVÉ
STRÁNKY na adrese www.kufr-usvit.cz, facebookový
profil, kde jsou k dispozici aktuální informace o akcích
a klasický e-mail.
KUFR dále pokračoval v úzké spolupráci se sdružením
Úsvit. Pevně věřím, že tato spolupráce bude dále
pokračovat ku prospěchu obou spolků.
Nakonec chci poděkovat svým kolegům z vedení
KUFRu a Úsvitu za dobrou a příjemnou spolupráci,
vedoucím akcí za jejich skvělou a nezištnou práci pro
ostatní, všem brigádníkům za jejich práci na údržbě
materiálu a též všem účastníků KUFRáckých akcí.
Tak ahoj na akcích v roce 2020!!!
Jirka Hron
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Rekapitulace akcí naplánovaných a konaných v roce
2019
Na setkání vedoucích
12.11.2019 jsme vyhodnotili
akce tohoto roku a naplánovali
rok 2020.
Uskutečněné akce:
Úterky v sauně
Noční přechod s Úsvitem
Vánoce s Kufrem 2018
Skalka
Šumava na běžkách
Otvírání Moravy
Prvomájová kola
Lago di Garda
Odyssea na Táborsku
Setkání vedoucích
Další naplánované akce se
většinou neuskutečnily z toho
důvodu, že je neměl kdo zorganizovat nebo případně nebyl sníh či
zájemci o akci.
Na závěr děkuji všem vedoucím akcí Kufru za jejich práci a
věřím, že budeme pokračovat i v příštím roce.
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KUFR a ÚSVIT
Nejtěsnější spolupráce probíhala
na úrovni Kufru a dužiny Úsvit společný plán akcí,
společný informační systém,
společný plán při nákupu a údržbě
majetku a oboustranná
informovanost
o
činnosti,
zajišťovaná pravidelnou účastí
Soni Hronové na vedení Kufru. Co
více k tomu dodat? Aby to
fungovalo jako dosud..

KUFR a propagace
Propagace naší činnosti se mnoho let opírala o vydávání interního
zpravodaje. V roce 2019 jsme přešli na odesílání samostatných informací o
jednotlivých akcích formou emailů. Naše stránky na internetu jsou
pravidelně doplňovány a aktualizovány, za což patří dík zejména Pajovi.
Fotogalerie je doplňována dle možností, ponejvíce vázne zasílání fotografií
od účastníků akcí směrem k vedení klubu a to i po opakovaných výzvách.
Sedmým rokem funguje facebookový profil Kufru, o jeho využívání na VH
poinformuje Jirka. Na přípravě materiálů pro členy se jako každý rok nejvíce
podíleli: Soňa Hronová, Pavel Polehňa. Na aktualizaci facebookového
profilu Jirka. Obrázky nám před léty namalovala Pavla Jurigová.
Všem za jejich nezištnou a někdy nevděčnou práci děkuji!
Soňa
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KUFR a hospodaření + MTZ za rok 2019
Letošní rozpočet jsme se snažili udržet jako každý rok vyrovnaný, ale
letos jsme dosáhli slušného zisku. Projevilo se snížení režijních
nákladů a navíc všechny zájmové akce byly plusové, kromě sauny.
Z tabulky č. 2 můžeme vyčíst, že jsme zatím v zisku ve výši 1.170 Kč.
Jelikož, ale už máme zaplacenou zálohu na akci Silvestr ve výši
15.000,- takže jsme v zisku k 31.10.2019 ve výši 16.172 Kč.
Do konce roku nás čekají ještě výdaje za VH a saunu, ale také ještě
příjmy za členské příspěvky, saunu a Silvestrovský pobyt, takže ke
konci roku asi skončíme v plusu 12 tis.
V tab.č. 2 vidíme příjmy a výdaje podle jednotlivých akcí. Ze
zájmových akcí je prodělečná sauna, což bylo v plánu. Akcí bylo méně,
ale kromě sauny všechny ziskové. Půjčovné za vodácký materiál bylo
tentokrát nižší než obvykle, ale dobré.
Co se týče údržby materiálu, tak jsme nakoupili jen nový řetěz na
motorovou pilu. Zvlášť chci poděkovat správci materiálu Jirkovi
Hoškovi za stále dobrý výsledek za půjčovné. Toť vše.
Sepsal, zaúčtoval (a to zcela zdarma) a podal DP hospodář
Dadula Hron
Tabulka 1: Přehled hospodaření
Střed. Název
Příjmy
Výdaje
Hosp.výsl.
200 Reg poplatky
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
201 Zpravodaj
0,00 Kč
1 993,00 Kč -1 993,00 Kč
301 Sauna
28 440,00 Kč 33 600,00 Kč -5 160,00 Kč
302 Skalka
40 250,00 Kč 35 196,00 Kč 5 054,00 Kč
310 Odysea Borotín
37 575,00 Kč 31.110,00 Kč 6 465,00 Kč
-15 000,00
316 Silvestr na horách
0,00 Kč 15 000,00 Kč
Kč
502 Vodácký mat.
13 000,00 Kč
0,00 Kč 13 000,00 Kč
503 Ostatní materiál
0,00 Kč
1 196,00 Kč -1 196,00 Kč
Celkem
Strana: 5

119 265 Kč 118 095,00 Kč

1 170,00 Kč
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Tabulka 2: Přehled o majetku a závazcích a příjmy a výdaje
Majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
Peněžní prostředky na bankovních účtech
Zásoby
Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a
půjček
Ostatní majetek
Závazky přijatých úvěrů a půjček
Rezervy
Přehled o příjmech a výdajích
Příjmy
Prodej zboží, výrobků a služeb
Ostatní zdanitelné příjmy
Uzávěrková úprava příjmů
Příjmy celkem
Výdaje
Nákup materiálu a zboží
Mzdy
Platby do fondů
Provozní režie
Uzávěrková úprava výdajů
Odpisy
Výdaje celkem
Rozdíl příjmů a výdajů
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Na začátku
období
0,00 Kč
29 277,00 Kč
40 933,56 Kč
0,00 Kč

Na konci
období
0,00 Kč
17 530,00 Kč
53 850,56 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
15 000,00 Kč
0,00 Kč
119 265,00 Kč
0,21 Kč
0,00 Kč
119 265,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
118 095,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
118 095,00 Kč
1 170,00 Kč
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Zpráva revizora Kufru za r. 2019
V roce 2019 neřešil revizor žádnou stížnost ani připomínku k činnosti Kufru.
Byly zkontrolovány účetní doklady za období od 1.11.2018 do 31.12.2018 a
od 1.1.2019 do 31.10.2019 a nebyly zjištěny závady ve vedení účetnictví.
Revizor doporučuje k příjmovým dokladům ze zájmových akcí přikládat
seznam účastníků.
Zpracovala: Ludmila Bříštělová
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Klub úplně fantastické rekreace
Otakarova 81
686 01 Uherské Hradiště
http://www.kufr-usvit.cz
Email: kufr.uh@seznam.cz
Strana: 8

Výroční zpráva KUFRu 2019

