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1. Úvod

Sportovní areály Sedlčany je příspěvková organizace Města Sedlčany (dále jen organizace) 
zřízená dne 1. 1. 2012, která zajišťuje provoz, údržbu a rozvoj sportovních areálů, ubytoven a 
sauny v majetku Města Sedlčany (dále jen Město). Statutárním orgánem je ředitel, který je 
jmenován a řízen Radou Města. Organizace byla zřízena z důvodu změn ve státním financování 
sportu a pro Město bylo nejefektivnější vytvořit svojí vlastní profesionální servisní organizaci, 
která v současnosti spravuje veškerý nemovitý majetek Města, sloužící ke sportu. Součástí 
těchto nemovitostí jsou i dvě turistické ubytovny, sauna a nebytové prostory k pronájmu.

Organizace má svěřen k hospodaření tento nemovitý majetek: 

 Městský stadion Taverny, provozní budovu s ubytovnou, K. H. Máchy, č. p. 105

 Turistickou ubytovnu Tatran s nádvořím, restaurací a garážemi, Pod Potoky, č. p. 123

 areál Zimního stadionu, Zberazská, č. p. 152

 areál Sokolovny, Tyršova, č. p. 150

 areál Městského stadionu Tatran s provozní budovou a tribunou, Pod Potoky, č. p. 151

 areál hřiště s umělou trávou a buňkami, Zberazská, parc. č. 1930/1, 1930/3 a 1933/3

Organizace také zajišťuje údržbu volnočasového prostoru v Luční ulici u bývalého Jandečkova 
mlýna.  

Organizace má vlastní movitý majetek, dlouhodobý a oběžný, řádně inventarizovaný, v hodnotě, 
která je vyčíslena níže, v bodě 6.1

2. Struktura zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci................2 pracovníci

Odborní zaměstnanci................9 pracovníků

Ostatní pracovníci...................14 pracovníků

3. Přehled jednotlivých středisek

 Správa a řízení organizace    
zahrnuje administrativní správu a řízení organizace, včetně společných nákladů celé 
organizace (např. řízení organizace, vedení účetnictví, pojištění, bankovní služby apod.)  

 Zimní stadion               
zajišťuje provoz a hospodaření areálu Zimního stadionu – sportovní haly se zázemím, 
budovy strojovny, staré budovy se šatnami a okolí těchto budov
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 Turistická ubytovna Tatran      
zajišťuje provoz a hospodaření Turistické ubytovny Tatran včetně nákladů na volejbalové 
šatny a garáže, které jsou součástí budovy

 Městský stadion Taverny          
zajišťuje provoz a hospodaření areálu Městského stadionu Taverny a začínajícího 
provozu volnočasového prostoru v Luční ulici - atletického stadionu, fotbalového hřiště (v 
současné době v rekonstrukci), sportoviště v Luční a provozní budovy stadionu, včetně 
Turistické ubytovny Taverny, vyjma bytu správce

 Městský stadion Tatran       
zajišťuje provoz a hospodaření areálu stadionu Tatran a areálu hřiště s umělou trávou - 
travnatého fotbalového hřiště s tribunami, fotbalového hřiště s UMT, beach-volejbalového 
a volejbalových kurtů, buněk v areálu UMT, budovy restaurace v č.p.123 a provozní 
budovy (kromě prostor sauny a bytu správce)

 Sokolovna 
zajišťuje provoz a hospodaření areálu Sokolovny - budovy s tělocvičnou a nebytovými 
prostory, včetně nádvoří s okolím budovy

 Sauna      
zajišťuje provoz a hospodaření prostor sauny, včetně masérny

 3.1 Správa organizace

Vykonává svojí činnost v kanceláři, kterou má zapůjčenou od zřizovatele (Města), nacházející se 
v budově městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 34. 

Svojí činností obstarává veškerou personální a obchodní agendu pro všechny sportovní areály, 
ubytovny a saunu. Má dva zaměstnance, ředitele na plný úvazek a účetní na 0,6 úvazku.

Pro účely výpočtu nákladových cen jsou náklady správy organizace rozpočítány mezi ostatní 
střediska v poměru podle výše jejich započitatelných provozních nákladů.

 3.2 Zimní stadion

Ledová plocha Zimního stadionu slouží výlučně k bruslení. Největšími uživateli jsou oddíl ledního 
hokeje TJ Tatran Sedlčany a amatérská hokejová soutěž  „O Pohár starosty města“ pro 
neregistrované hokejisty, kterou pořádá organizace. Tato soutěž je pro ekonomiku zimního 
stadionu naprosto nepostradatelná. Dalšími uživateli jsou školy, jak sedlčanské, tak okolní, firmy, 
soukromé spolky a skupiny, v neobsazených časech i jednotlivci.

Organizace pořádá pravidelně každou neděli po celou dobu provozu ledové plochy veřejné 
bruslení. Od minulé sezóny půjčujeme i brusle. Samozřejmostí je, že brusle i brousíme. Po 
stížnostech, že je málo hodin veřejného bruslení, bylo přidáno 1,5 hodiny několikrát i v pátek, ale 
zájem byl malý. Veřejné bruslení se pořádalo navíc každý den o vánočních prázdninách, o 
jarních prázdninách, o pololetních prázdninách a o státních svátcích. To byl zájem největší.

Následkem bouřky přestala fungovat webová kamera, organizace koupila novou – takzvané „rybí 
oko“, která zabírá celou ledovou plochu. Na podzim se musela provést deratizace proti 
rozmnoženým hlodavcům. Lépe jsme zabezpečili přístup ke strojovně výstavbou plotu a nových 
automatických vrat. Pracovníci zimního stadionu natřeli betonovou plochu bílou barvou ještě před
výrobou ledu, tím se dosáhlo lepší viditelnosti značení a bílé celistvosti celé plochy. 
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Opět jako již každý rok proběhly některé větší opravy technologie chlazení, a to generální oprava 
kondenzátorů, nebo výměna elektroventilu. Tyto opravy jsou finančně velmi náročné. 

   Obsazenost ledové plochy v roce 2019:

   Oddíl ledního hokeje TJ Tatran…........................................................................524 hod.

   Soutěž O Pohár starosty města….......................................................................630 hod.

   Školy…................................................................................................................172 hod.

   Veřejné bruslení…...............................................................................................102 hod.

   Ostatní poskytnutí ledové plochy….....................................................................353 hod.

   Celkem…..........................................................................................................1 781 hod.

Celková návštěvnost platících diváků na soutěž O Pohár starosty města…...2 869 osob

Průměrná návštěva platících diváků na jednoho utkání…......................................9 osob

Celková návštěvnost platících diváků na zápasy mužstva mužů oddílu LH….1 520 osob

Průměrná návštěva platících diváků na jednoho utkání…..................................108 osob

(ženy a děti vstupné na hokejová utkání neplatí)

Celková návštěvnost veřejného bruslení…......................................................4 832 osob

Průměrná návštěva jednoho dvouhodinového bruslení….....................................95 osob

 3.3 Turistická ubytovna Tatran

Tato ubytovna byla více než v minulosti obsazena externími pracovníky stavebních firem díky 
velkým investičním akcím (výstavba autobusového terminálu, společenského centra s 
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ZIMNÍ STADION

Sportoviště Uživatel

led + kabiny (náklady x 1,1) OLH TJ Tatran 524
led + soc.zázemí 1. ZŠ 48
led + soc.zázemí 2. ZŠ 31

led + soc.zázemí GaSOŠE 27
led + soc.zázemí 3. ZŠ 20
led + soc.zázemí ostatní školy 46

led + soc.zázemí veřejné bruslení 102
led + soc.zázemí Pohár 630
led + soc.zázemí ostatní 353

součty 1781

Započitatelné 
celkové 
náklady

Nákladová   
cena/1hod

Hodiny  
celkem

Nákladová  
cena celkem

4 919 087 3 038 1 592 005
4 919 087 2 762 132 575
4 919 087 2 762 85 621

4 919 087 2 762 74 573
4 919 087 2 762 55 240
4 919 087 2 762 127 051

4 919 087 2 762 281 722
4 919 087 2 762 1 740 048
4 919 087 2 762 974 979

5 063 815



modlitebnou a parku). Nepatrně stoupl zájem i o ubytování sportovních klubů v návaznosti na 
hřiště s umělou trávou. V důsledku toho bohužel dochází k častějšímu ničení našeho majetku, 
letos například vylomené okno, ale i přesto je ekonomicky ubytovna výdělečná. Proto jsme si 
mohli dovolit nakoupit například nové židle. V příštích letech bude potřebné investovat nějaké 
prostředky na opravu nemovitosti. Opadává štuk venkovních stěn, a většina sanitární techniky 
(sprchové kouty, umyvadla, pákové baterie, vybavení toalet apod.) volá po výměně.

Obsazenost ubytovny v roce 2019:

   Počet přenocování...........................................................................................1 736 osob/noc

   Průměrná cena za jedno přenocování................................................................240 Kč

   Průměrné náklady na jedno přenocování...........................................................225 Kč

   Vývoj obsazenosti v minulých letech: 
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Ubytovna Tatran

 3.4 Městský stadion Taverny

Provoz stadionu probíhal do konce května obdobně jako v předchozích letech, jen se zbytečně 
neprováděly práce trvalejšího charakteru kvůli dlouho očekávané rekonstrukci. V polovině tohoto 
roku rekonstrukce škvárové atletické dráhy s atletickými sektory a fotbalového hřiště konečně 
začala. Bohužel se to neobešlo bez problémů a rekonstrukce se protáhne až do roku 2020. 
Firmě, která provádí rekonstrukci, poskytovala organizace součinnost dvojího druhu. Servisem 
pro její pracovníky a pomocí správce stadionu při nečekaných problémech, kterých se vyskytlo 
mnoho.

Skatepark zůstal uzavřen a správce začal s likvidací nejvíce poničených prvků. Opět jsme žádali 
o dotaci na fond primární prevence Středočeského kraje, ale tentokrát na vybavení 
rekonstruovaného stadionu. Bohužel opět neúspěšně.
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Antukový tenisový kurt byl provozně obsazen dodavatelskou firmou na rekonstrukci stadionu, 
antuka a sloupky byly odstraněny a byl zde zřízen mezisklad zeminy.

Pozastavený provoz jsme využili na drobné opravy prostor v provozní budově a ubytovně. 
Vzhledem k havárii kanalizační jímky musely Technické služby Sedlčan několikrát vyvézt splašky 
fekálním vozem a posléze byly vyměněny kalová čerpadla. 

Obsazenost stadionu v roce 2019:

Fotbalový oddíl TJ Tatran..................................................................................260 hod.

Školy.................................................................................................................250 hod.

Ostatní návštěvníci.............................................................................................23 hod.

   Celkem.............................................................................................................533 hod.

Turistická ubytovna Taverny, je součástí provozní budovy stadionu. Tuto ubytovnu nabízíme 
pouze turistům a návštěvníkům Sedlčan a proto má menší obsazenost než ubytovna Tatran.

Ubytovna byla v provozu i v čase rekonstrukce stadionu, proto v ní bydleli i pracovníci firmy, která
stadion rekonstruuje a na počtu ubytovaných to bylo poznat.

Výpočet nákladové ceny nevychází z přesných hodnot, protože hospodářsky tvoří ubytovna se 
stadionem jeden celek. Podíl některých nákladů je odhadovaný (hlavně energií a podílu platu 
správce) z důvodu propojenosti provozu s celou provozní budovou stadionu. Po takovémto 
výpočtu má ubytovna výnosy mírně vyšší než náklady.

Obsazenost ubytovny v roce 2019:

   Počet přenocování..........................................................................................1 122 osob/noc

   Průměrná cena za jedno přenocování...............................................................246 Kč

   Průměrné náklady na jedno přenocování..........................................................243 Kč

   Vývoj obsazenosti v minulých letech:
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MĚSTSKÝ STADION TAVERNY

Sportoviště Uživatel

stadion vč.soc. zázemí FO TJ Tatran 260

stadion vč.soc. zázemí 1. ZŠ 90
stadion vč.soc. zázemí 2. ZŠ 60

stadion vč.soc. zázemí GaSOŠE 95

stadion vč.soc. zázemí 3. ZŠ 5

stadion vč.soc. zázemí ostatní 14

atletika, tenis (náklady x 0,1) 134 ostatní 9

součty 533

Započitatelné 
celkové 
náklady

Nákladová   
cena/1hod

Hodiny  
celkem

Nákladová  
cena celkem

712 388 1 337 347 506

712 388 1 337 120 291
712 388 1 337 80 194

712 388 1 337 126 973

712 388 1 337 6 683

712 388 1 337 18 712

712 388 1 203

701 562



0

200

400

600

800

1000

1200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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 3.5 Městský stadion Tatran

Fotbalový stadion slouží především fotbalovému oddílu TJ Tatran Sedlčany k tréninkům a k 
zápasům - mužů „A“ a „B“, na které chodí nejvíce diváků, ale i žákům případně dorostu. Kromě 
toho se zde uskutečnil již tradiční exhibiční turnaj spisovatelů pořádaný sedlčanskou knihovnou. 

Hřiště s umělou trávou bylo nejvíce využívané hlavně sedlčanskými fotbalisty k tréninkům. Dále 
jej využívá spolek Balkap k turnajům mládeže a našli se i další zájemci, včetně fotbalového 
soustřední. Ve druhé polovině roku bylo hřiště více využívané z důvodu uzavření stadionu 
Taverny. Několikrát jej využily i školy. Ke konci roku Město vybavilo hřiště dalšími dvěma 
buňkami, v kterých můžeme najít šatnové zázemí pro další dva týmy. Čištění a dekomprese 
granulátu proběhlo letos i s doplněním granulátu. Samotná plocha umělé trávy je stále v dobrém 
stavu, také díky pravidelné údržbě speciálním kartáčovacím rámem. 

Antukové kurty využili volejbalisté TJ Tatran Sedlčany pouze párkrát a i přes naši nabídku 
ostatním sportovcům zůstaly kurty jinak nevyužité. Ani beach volejbalový kurt není po počátečním
nadšení veřejností moc využívaný. Alespoň, že jej využívalo gymnázium a obchodní akademie 
pro svoji výuku TV.

Obsazenost sportovišť v roce 2019:

   FO TJ Tatran.....................................................................................................840 hod.

   OV TJ Tatran......................................................................................................30 hod.

   Ostatní akce.......................................................................................................12 hod.

   Školy….................................................................................................................20 hod. 

   Ostatní návštěvníci beach volejbalu.......................................................................8 hod.

   Ostatní návštěvníci UMT ....................................................................................56 hod.

   Celkem….............................................................................................................966 hod.
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 3.6 Sokolovna

Tělocvična v Sokolovně a její technický stav je stále stejně špatný. Ale její obsazenost je tak 
velká, že bez této tělocvičny se město Sedlčany neobejde. Hlavními uživateli jsou oddíl stolního 
tenisu TJ Tatran, taneční klub Slimka a 3. základní škola. Ostatní oddíly TJ Tatran a soukromí 
uživatelé vyplňují zbylé časy až do pozdního večera. 

Celá budova je v havarijním stavu, střecha se rozpadá, všechny vnitřní stěny jsou vlhké, stará 
špaletová okna netěsní, dveře s jednosklem neizolují, komín se bortí, o omítce ani nemluvě. 
Jedna koupelna je již mimo provoz z důvodu zarezlých rozvodů. Elektroinstalace je hliníková. V 
létě jsme opravovali probořenou azbestovou kanalizaci. 

Zatím nemáme žádný smysluplný záměr, jak s touto budovou naložit. Podařilo se sice 
pronajmout již třetí prostor, jako další hudební zkušebnu, ale to situaci neřeší. Kompletní 
rekonstrukce by byla neefektivní a demolice bez náhradního řešení společensky nepřijatelná. 
Bez dotačních prostředků  je situace neřešitelná a takto hrozí nebezpečí uzavření provozu. 

Obsazenost tělocvičny v roce 2019:

   Oddíl stolního tenisu TJ Tatran.........................................................................570 hod.

   Rekreační sport TJ Tatran.................................................................................248 hod.

   Fotbalový oddíl TJ Tatran....................................................................................32 hod.

   Taneční klub Slimka..........................................................................................508 hod.

   Školy.................................................................................................................275 hod.

   Ostatní.............................................................................................................134 hod. 

   Celkem..........................................................................................................1 767 hod.
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MĚSTSKÝ STADION TATRAN

Sportoviště Uživatel

tr.hřiště+UMT+soc.zázemí FO TJ Tatran 840

tr.hřiště+UMT+soc.zázemí ostatní 12
kurty+šatny (náklady x 0,2) 317 OV TJ Tatran 30

beach kurt  (náklady x 0,1) 158 GaSOŠE 17

beach kurt  (náklady x 0,1) 158 ostatní 8

UMT (náklady x 0,5) 792 ostatní 59
součty 966

Započitatelné 
celkové 
náklady

Nákladová   
cena/1hod

Hodiny  
celkem

Nákladová  
cena celkem

1 530 641 1 585 1 330 992

1 530 641 1 585 19 014
1 530 641 9 507

1 530 641 2 694

1 530 641 1 268

1 530 641 46 743
1 410 218



 3.7 Sauna

Sauna letos přišla o svého dlouholetého obsluhovatele, který na vlastní žádost ukončil činnost 
a stal se z něho „pouze“ čestný návštěvník. Návštěvníci jsou s novou osobou obsluhy sauny 
spokojeni. Ekonomicky provoz sauny po započítání podílu nákladů správy těsně výdělečný 
nebyl. Důvodem bylo zdražení energií, služeb a zvýšení odměny obsluhovateli. Zareagovali 
jsme sice mírným zdražením vstupného, ale až od podzimního zahájení provozu. V roce 2020 
by se měla sauna vrátit ke kladnému hospodářskému výsledku. 

Malou změnou je, že provozní doba ve čtvrtek není pouze pro muže, ale mohou přijít i ženy. 
Pouze pátek je vyhrazen pro ženy, čtvrtek a sobota jsou společné.

Hygienická kontrola probíhá každoročně bez námitek stejně jako měsíční kontrola kvality vody 
v ochlazovacím bazénku.

Masérnu jsme pronajali další, druhé, masérce na jiné dny a pravděpodobně se budeme muset 
ohlédnout ještě po další na páteční saunu pro ženy.

Hostinská činnost, kterou v sauně provozujeme a díky které se mohou návštěvníci občerstvit,  
hospodářsky provozu sauny pomáhá.

Obsazenost sauny v roce 2019:

   Počet vstupů (užití sauny jednou osobou)...................................................... 1 802 osob

   Průměrná tržba na jednu osobu.........................................................................142 Kč

   Průměrné náklady na jednu osobu.....................................................................147 Kč

 3.8 Sumarizace využití areálů

Smlouvu o užívání mají s organizací uzavřenou spolky a organizace, které jsou formou užívání 
zdarma nebo zvýhodněnou cenou podporované Městem Sedlčany. Rozdíl mezi cenou hrazenou 
(spoluúčast) a nákladovou tvoří vlastně výše podpory Města jednotlivým sportovním oddílům a 
školám:
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SOKOLOVNA

Sportoviště Uživatel

tělocvična vč.soc.zázemí 128 OST TJ Tatran 570

tělocvična vč.soc.zázemí 128 FO TJ Tatran 32

tělocvična vč.soc.zázemí 128 ostatní 134

tělocvična vč.soc.zázemí 128 3. ZŠ 243
tělocvična vč.soc.zázemí 128 RS TJ Tatran 248

tělocvična vč.soc.zázemí 128 TK Slimka 508

tělocvična vč.soc.zázemí 128 MŠ 32

součty 1767

Započitatelné 
celkové 
náklady

Nákladová   
cena/1hod

Hodiny  
celkem

Nákladová  
cena celkem

226 309 73 003

226 309 4 098

226 309 17 162

226 309 31 122
226 309 31 763

226 309 65 062

226 309 4 098

226 309



4. Ostatní aktivity

 4.1 Pořádané akce

Organizace pořádá na Zimním stadionu hokejovou soutěž neregistrovaných hráčů "O Pohár 
starosty města". Soutěž má vlastní propozice schválené všemi účastníky, ale soutěží se podle 
pravidel ledního hokeje. Účastní se jí 25 týmů ze Sedlčan a dalekého okolí. Týmy jsou rozděleny 
ze začátku do dvou rozřazovacích skupin a potom pokračují ve třech ligách. Každá z těch tří 
ligových soutěží má své "play-off" a svého vítěze. Celkovým vítězem soutěžního ročníku 
2018/2019 se stal již potřetí za sebou klub Genemusic Benešov, kterému předal pohár starosty 
pan místostarosta města Sedlčany Mgr. Zdeněk Šimeček. Tato soutěž významně napomáhá 
zvládnout ekonomickou náročnost provozu zimního stadionu. Z tohoto důvodu se snažíme 
motivovat účastníky této soutěže nabídnutím atraktivních časů a dobrého zázemí. Účastníky 
podporujeme i nízkou cenou a finalisty necháváme hrát finálové utkání dokonce zdarma. V 
sezóně 2019/2020 se jí účastní opět 601 hráčů, od našich nejlepších hokejistů minulosti až do 
posledního rybníkáře. 

Samotná sportovní činnost není v gesci organizace, a proto žádné další akce konané ve 
sportovních areálech organizace nepořádá.

 4.2 Akce jiných subjektů

Na Zimním stadionu hraje soutěže vypsané Českým svazem ledního hokeje a pořádá turnaj 
mládeže, oddíl ledního hokeje TJ Tatran.

Na Městském stadionu Tatran pořádá fotbalové soutěže vypsané Fotbalovou asociací ČR  
fotbalový oddíl TJ Tatran. Již tradiční fotbalový turnaj pro děti pořádala firma S-B s.r.o. Hrál se 
zde opět fotbalový turnaj spisovatelů, který pořádá Městská knihovna. Volejbalovou soutěž hraje 
oddíl volejbalu TJ Tatran na antukovém kurtu, ale bohužel pouze dospělou a poslední soutěž 
vypsanou Českým volejbalovým svazem. 
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oddíl/škola nákladová cena spoluúčast rozdíl

FO TJ Tatran

OLH TJ Tatran

OV TJ Tatran 0

OST TJ Tatran 0

RS TJ Tatran 0

TK Slimka

1. ZŠ

2. ZŠ

3. ZŠ

MŠ 0

GaSOŠE

součty

1 682 597 1 000 1 681 597

1 592 005 24 650 1 567 355

9 507 9 507

73 003 73 003

31 763 30 680

65 062 50 000 15 062

252 866 17 200 235 666

165 815 10 800 155 015

92 734 52 000 40 734

4 098 4 098

204 241 25 700 178 541

4 173 691 181 350 3 991 258



Také na Městském stadionu Taverny pořádá oficiální fotbalové soutěže a turnaje fotbalový oddíl 
TJ Tatran. Žádné další soutěže se tu kvůli několikrát odkládané a nakonec započaté rekonstrukci 
nekonaly.

Na hřišti s umělou trávou pořádal mládežnické turnaje ve fotbale spolek Balkap. Fotbalisté toto 
hřiště používají na soutěže jen jako náhradní plochu.

V Sokolovně pořádá mládežnické oficiální soutěže České asociace stolního tenisu oddíl stolního 
tenisu. Pro soutěže dospělých v tomto i v jiných sportech jsou prostory bohužel malé.

 4.3 Pronájem prostor

Organizace pronajímá nemovitý majetek zřizovatele s jeho souhlasem a to:

 restauraci „U hřiště“, včetně předzahrádky - Pod Potoky, č.p.123

 klubovnu TJ Tatran - Pod Potoky, č.p. 151

 bufet v provozní budově stadionu Taverny - K.H.Máchy, č.p.105

 tři nebytové prostory v Sokolovně jako hudební zkušebny - Tyršova, č.p.150

 nebytový prostor v sauně jako masérnu - Pod Potoky, č.p.151

Restauraci na Zimním stadionu, z důvodu odepisování vlastní investice z nájmu, pronajímá přímo
Město jako majitel budovy. Náklady na spotřebu energií platí všichni nájemci organizaci dle 
vystavených faktur na základě ceny vypočítané podle skutečné spotřeby na odpočtových 
měřidlech a ceny za dodávku energií z aktuální faktury dodavatele energií.

5. Pohyby majetku

 5.1 Vyřazení a pořízení drobného dlouhodobého majetku

Organizace pořídila nové židle na Turistickou ubytovnu Tatran a na městský stadion Tatran. Jako 
další nový movitý majetek pořídila pouze drobné nářadí a náčiní.

Žádný drobný dlouhodobý majetek nebyl vyřazen.

 5.2 Vyřazení a pořízení dlouhodobého majetku

Organizace nepořídila z prostředků investičního fondu žádný majetek.

Žádný dlouhodobý majetek nebyl vyřazen.

Nemovitý majetek organizace nevlastní.

 5.3 Investice Města 

Město Sedlčany v roce 2019 provedlo tuto investici do nemovitostí v hospodaření organizace:

 LAS umělé povrchy, dráhy, sektory.........................................11 181 000,- Kč

12/16



6. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace probíhalo podle schváleného rozpočtu a dvou rozpočtových změn. První
změnou bylo navýšení nákladů na platy vč. OON o 150 000,-Kč na základě usnesení RM 28-
503/2018-2022. Finanční prostředky na náklady tohoto navýšení byly použity z rozpočtu 
organizace, přerozdělením položek rozpočtu organizace. Druhou změnou bylo navýšení 
příspěvku na opravy a údržbu sportovních zařízení o 41 000,-Kč na základě usnesení RM 25-
451/2018-2022.

 6.1 Rozvaha

   AKTIVA CELKEM                 2 480 685,37

STÁLÁ AKTIVA        1 069 188,50

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   39 218,40

Dlouhodobý hmotný majetek        1 591 861,50

Drobný dlouhodobý hmotný majetek        2 465 517,55

Korekce      - 3 027 408,95

OBĚŽNÁ AKTIVA        1 411 496,87

Krátkodobé pohledávky           517 167,55

Krátkodobý finanční majetek           974 779,32

Korekce           - 80 450,00

PASIVA CELKEM        2 480 685,37

VLASTNÍ KAPITÁL                    1 589 077,99

Jmění účetní jednotky           871 837,50

Transfery na pořízení DM             19 201,48

Investiční fond           319 950,00

Rezervní fond           209 029,54

Výsledek hospodaření                                                                            169 059,47

CIZÍ ZDROJE           891 607,38

Krátkodobé závazky           891 607,38
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 6.2 Výkaz zisku a ztrát

VÝNOSY CELKEM                    9 876 724,98

VÝNOSY Z ČINNOSTI                                                       3 630 548,91

Výnosy z prodeje služeb         3 281 220,91

Výnosy z pronájmu            163 982,00

Výnosy z prodaného zboží  37 597,00

Ostatní výnosy z činnosti            147 749,00

FINANČNÍ VÝNOSY         48,71

Úroky         48,71

VÝNOSY Z TRANSFERŮ        6 246 127,36

Příspěvek na činnost        5 202 000,00

Příspěvek na opravy a údržbu sportovních zařízení        1 040 968,00

Oprávky (transfer dotace)    3 159,36
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NÁKLADY CELKEM        9 707 665,51

NÁKLADY Z ČINNOSTI         9 702635,51

Spotřeba materiálu                       506 828,68

Spotřeba energií         2 034 249,96

Prodané zboží   34 995,00

Opravy a udržování         1 475 612,22

Cestovné  58 384,00

Ostatní služby            593 455,72

Mzdové náklady         3 595 950,00

Zákonné sociální pojištění            996 657,00

Jiné sociální pojištění  16 468,00

Jiné sociální náklady  80 452,00

Ostatní náklady z činnosti  52 759,00

Odpisy dlouhodobého majetku              83 749,00

Tvorba a zúčtování opravných položek  12 330,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku            160 744,93

FINANČNÍ NÁKLADY    5 030,00

Ostatní finanční náklady    5 030,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK    169 059,47
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 6.3 Procentuální složení výnosů a nákladů

VÝNOSY CELKEM   100,000%

Výnosy z prodeje služeb 33,22%

Výnosy z pronájmu        1,66%

Výnosy z prodaného zboží        0,38%

Ostatní výnosy z činnosti           1,50%

Úroky        0,00%

Příspěvek na činnost                  52,67%

Příspěvek na opravy a údržbu sport. zařízení                                      10,54%

Oprávky (transfer dotace)        0,03%

NÁKLADY CELKEM  100,000% 

Spotřeba materiálu        5,22%

Spotřeba energií      20,97%

Prodané zboží        0,36%

Opravy a udržování                  15,21%

Cestovné        0,60%

Ostatní služby        6,12%

Mzdové náklady                  37,06%

Zákonné sociální pojištění      10,27%

Jiné sociální pojištění        0,17%

Jiné sociální náklady        0,83%

Ostatní náklady z činnosti        0,54%

Odpisy dlouhodobého majetku           0,86%

Tvorba a zúčtování opravných položek        0,13%

Náklady z drobného dlouhodobého majetku        1,66%        

 

V Sedlčanech dne 2. 3. 2020 Pavel Bednář, ředitel organizace, v.r.
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