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1. Obecné informace o organizaci   

                

Název účetní jednotky:   TJ Sokol Milovice z.s. 
Sídlo:   U Sokolovny 242, Milovice 28923   

IČ:   64730662    

DIČ:   CZ64730662   

Právní forma:   pobočný spolek 

Spisová značka:   Zapsaný u MS v Praze oddíl L 28413 

 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace 
 
TJ Sokol Milovice má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami a v roce 
2021 byla její činnost ještě stále omezována nařízením vlády a pandemií COVID-
19, což se překvapivě neprojevilo v členské základně, která byla ještě vyšší než 
v roce 2020, ale vliv restrikcí byl znatelný v aktivitách oddílů celé jednoty.  
Ve sledovaném období, kdy tomu nařízení vlády a situace Covid-19 dovolila, 
realizovala hlavní činnost organizace, zejména: 
a) provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela 

pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených oddílech beach 
volejbalu, badmintonu, všestrannosti, kruhovéh treninku, minivolejbalu, 
volejbalu, nohejbalu, florbalu, jogy a parkouru. 

b) svojí činností nadále pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu 
zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví, 

c) provozovala, udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení – antukové a 
pískové hřiště včetně zázemí, venkovní prostory s pergolou a nářaďovnou, 
zároveň vytvářela možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad 
veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak ZŠ, mládeže florbalu, 
Stará Garda/ AFK aj. 

d) spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními 
organizacemi i jednotlivci. 

 
Za účelem propagování a prevence zdraví provozovala TJ Sokol Milovice dále 
vedlejší činnost pro veřejnost – Diagnostika těla a výživové poradenství. Ve 
sledovaném období měla organizace příjmy z členských příspěvků, z pronájmu 
kadeřnictví a podkrovního bytu. 
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3) Struktura organizace 

 
Nejvyšším orgánem TJ Sokol Milovice je valná hromada. Nejvyšším výkonným 
orgánem je výbor TJ. TJ Sokol Milovice organizačně zahrnuje oddíly beach 
volejbalu, badmintonu, boxu, florbalu, jogy, kruhového treninku, volejbalu, 
minivolejbalu, nohejbalu všestrannosti, parkouru. Oddíly provozují a organizují 
svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu TJ 
Sokol Milovice jako celku. 
 
Statutárním orgánem je:  
 
Výbor: 
 
Starosta:  Bc.Olivie Rubášová, MBA  člen statutárního orgánu 
Místostarosta: Roman Šmíd   člen statutárního orgánu 
Jednatel:  Ing. Tomáš Chromec  člen představenstva 
Člen výboru: Petr Kovařík    člen statutárního orgánu 
Člen výboru: Kateřina Matějková  člen statutárního orgánu 
 
Kontrolní orgán: 
 
Předseda KK: Jan Vaněček    člen dozorčí rady 
Člen KK:  Renata Fučíková   člen dozorčí rady 
Člen KK:  Přemysl Lazecký   člen dozorčí rady 
 
 
Jménem jednoty je oprávněn jednat za splnění podmínky, uvedené v odst. 10.1. 
těchto Stanov, starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty. 
Písemné právní jednání podepisují za jednotu společně starosta a jednatel. V 
nepřítomnosti starosty podepisuje místostarosta jednoty a v nepřítomnosti 
jednatele člen výboru jednoty, který k tomu byl rozhodnutím Výboru jednoty 
pověřen. 
 

4) Členská základna        

TJ Sokol Milovice evidovala na konci sledovaného období 300 členů z toho 195 
dětí, 105 dospělých. 
 



 

 

 
 
5) Hospodaření organizace 

 
Tělocvičná jednota SOKOL Milovice vykazuje za rok 2021 zlepšený výsledek 
hospodaření v celkové výši  + 23,997,-Kč. 
 
Organizace v průběhu roku 2021 financovala svoji činnost zejména 
z následujících zdrojů : 

– členské příspěvky 213.967,- Kč 
– celkové dotace provozní získané 559 tis. Kč 
– ostatní výnosy (pronájmy) 19tis. Kč 
– prodej silnice 91tis Kč 
– hlavní výnosy 859tis. Kč a hospodářské 151tis. Kč  

Výnosy celkem činily  1 041 000,- Kč  
 
V roce 2021 byl pořízen investiční majetek venkovní koupelna z dotace města 
v hodnotě 93tis, prováděly se rozsáhlé rekonstrukce, výměna stávajícího obložení 
tělocvičny, vymalování tělocvičny a oprava zdiva včetně zpevnění statiky, nástřik 
nového loga dle povinné grafiky SOKOL 2030, úprava stávajících venkovních kurtů 
a travnaté plochy. 
  
 
Zpracovala: Bc.Olivie Rubášová, MBA 

 
  


