VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2018

Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace,
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany,
IČ: 72554541.
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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). Jejím statutárním orgánem je ředitel, který je
jmenován a řízen Radou Města. Organizace byla zřízena z důvodu změn ve státním financování
sportu. Dříve vlastnilo sportoviště občanské sdružení TJ Tatran Sedlčany, které nemělo finanční
prostředky na jeho provoz a údržbu. Proto je darovalo Městu a do doby zřízení této organizace i
spravovalo. Z hlediska Města bylo ale efektivnější 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 a ubytovnu K. H. Máchy, č. p. 105



budovu s nádvořím, restaurací, ubytovnou 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, Zberazská, parc. č. 1930/1, 1930/3 a 1933/3

Organizace také pomáhá s údržbou tréninkového hřiště na travnaté ploše u bývalého Jandečkova
mlýna, mezi Luční ulicí a potokem Mastník.
Organizace má vlastní movitý majetek, dlouhodobý a oběžný, řádně inventarizovaný, v hodnotě
viz rozvaha níže.

2.Struktura zaměstnanců
Vedoucí zaměstnanci................2 pracovníci
Odborní zaměstnanci................7 pracovníků
Ostatní pracovníci...................16 pracovníků

3.Přehled jednotlivých středisek


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



Zimní stadion
zajišťuje provoz a hospodaření areálu Zimního stadionu
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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 - lehkoatletického
stadionu, fotbalového hřiště, tenisového kurtu, skateparku a provozní budovy vč. Turistické
ubytovny Taverny (kromě bytu správce)



Městský stadion Tatran
zajišťuje provoz a hospodaření areálu stadionu Tatran (fotbalového hřiště a volejbalových
kurtů), hřiště s umělou trávou, tréninkové plochy v Luční ulici, budovy restaurace v č.p.123
a provozní budovy (kromě prostor sauny a bytu správce).



Sokolovna
zajišťuje provoz a hospodaření areálu Sokolovny



Sauna
zajišťuje provoz a hospodaření 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 rozpočítány mezi ostatní střediska v
poměru podle výše jejich započitatelných provozních nákladů.

3.2 Zimní stadion
Zimní stadion slouží výlučně ke sportovnímu vyžití s bruslemi na nohou na ledové ploše.
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 (např. Sedlčanské mlékárny, které již nebudou), soukromé spolky a
skupiny, v neobsazených časech i jednotlivci.
Veřejné bruslení pořádá organizace každou neděli po celou dobu provozu ledové plochy. Od
minulé sezóny půjčujeme i brusle. Samozřejmostí je, že je i brousíme. Pro velký zájem bylo
přidáno veřejné bruslení na některé pátky. Vyzkoušela se i středa, ale zájem byl hlavně o
víkendech a pouze v prosinci a v lednu, v jiných termínech byl zájem menší. V sobotu se
vzhledem k častým soutěžím v hokeji veřejné bruslení pořádat nemůže, ale v pátek (v prosinci a
lednu) jej po výpadku sedlčanské mlékárny zařazovat budeme.
V tomto roce se povedlo vyměnit řídící hardware chlazení. Tato oprava byla plánovaná již dva
roky. Přesto, že oprava byla velmi finančně náročná (634.175,- Kč), financovala ji organizace z
rozpočtu oprav a údržby naplňovaného účelovým příspěvkem Města. Tím, se ale pozastavily jiné
důležité opravy sportovních areálů. Takto technologicky náročná nemovitost jako zimní stadion má
velké náklady na opravy a údržbu a čím bude starší, tím více tyto náklady porostou.
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Obsazenost ledové plochy v roce 2018:
Oddíl ledního hokeje TJ Tatran…........................................................................550 hod.
Soutěž O Pohár starosty města….......................................................................592 hod.
Školy…................................................................................................................161 hod.
Veřejné bruslení….................................................................................................90 hod.
Ostatní poskytnutí ledové plochy….....................................................................337 hod.
Celkem…..........................................................................................................1 730 hod.

Sportoviště
led + kabiny (hod x 1,1)
led + soc.zázemí
led + soc.zázemí
led + soc.zázemí
led + soc.zázemí
led + soc.zázemí
led + soc.zázemí
led + soc.zázemí
součty

ZIMNÍ STADION
započitatelné Nákladová
Hodiny Nákladová
Uživatel
náklady celk. cena/1hod
celkem cena celkem
4 279 526
2 397 OLH TJ Tatran
1 450 484
605
4 279 526
2 397 1. ZŠ
43 155
18
4 279 526
2 397 2. ZŠ
45 552
19
4 279 526
2 397 GaSOŠE
105 490
44
4 279 526
2 397 3. ZŠ
20
47 950
4 279 526
2 397 veřejné bruslení
90
215 774
592
4 279 526
2 397 Pohár
1 419 316
397
4 279 526
2 397 ostatní
951 805
1785
4 279 526

Průměrné náklady na jednu obsazenou hodinu provozu.................................2 397 Kč

Celková návštěvnost platících diváků na soutěž O Pohár starosty města…...2 720 osob
Průměrná návštěva platících diváků na jednoho utkání…......................................8 osob
Celková návštěvnost platících diváků na zápasy mužstva mužů oddílu LH….1 211 osob
Průměrná návštěva platících diváků na jednoho utkání…................................... 86 osob
(ženy a děti vstupné na hokejová utkání neplatí)
Celková návštěvnost veřejného bruslení…......................................................4 605 osob
Průměrná návštěva jednoho dvouhodinového bruslení........…...........................102 osob

3.3 Turistická ubytovna Tatran
Tuto ubytovnu přednostně obsazujeme externími pracovníky stavebních firem a skupinami ze škol
a sportovních klubů. Sice dochází k častějšímu ničení našeho movitého majetku (zlámané stoly,
židle, ukradené příbory apod.), výjimečně i nemovitého (promáčknutá sádrokartonová stěna,
vylomené dveře), ale i přesto a díky zvýšené poptávce ve stavebnictví si tato ubytovna na provoz
vydělá. V příštích letech bude potřebné investovat nějaké prostředky na opravu nemovitosti.
Opadává štuk venkovních stěn, a veškeré zařizovací předměty (sprchové kouty, umyvadla,
pákové baterie, vybavení toalet apod.) volají po výměně.
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Obsazenost ubytovny v roce 2018:
Počet přenocování...........................................................................................1 253 osob/noc
Průměrná cena za jedno přenocování................................................................247 Kč
Průměrné náklady na jedno přenocování...........................................................220 Kč

3.4 Městský stadion Taverny
Škvárová atletická dráha s atletickými sektory a fotbalové hřiště by se mohly v dalším období
konečně rekonstruovat. Městu se podařilo vypořádat vlastnictví pozemků a po loňsku i zajistit
financování projektu a dlouho očekávaná rekonstrukce může začít.
Tento rok byl na stadionu i bez větší údržby mimořádně velký provoz. K tomu nám pomohlo
nezvykle suché počasí. Problém podmáčeného terénu vůbec nenastal. Na regeneraci trávníku
jsme nerozpočtovali žádné prostředky vzhledem k plánované rekonstrukci. Problém nastal pouze
s plošně rozmnoženou vzácnou plísní tzv. „dolarovkou“, na kterou jsme použili postřik, a změna
počasí dokonala regeneraci sama.
Skatepark je v tak špatném stavu, že je nepoužitelný. Vzhledem k nebezpečnosti užívání
poničených prvků byl uzavřen až do odvolání. Opět jsme žádali o dotaci na fond primární
prevence středočeského kraje a opět neúspěšně. Některé prvky jsou k likvidaci. Zapříčinilo to
venkovní klima, ale i sami návštěvníci, kteří se k tomuto majetku nechovají dobře. I přes zákaz
tam jezdí na kolech, porušují většinu pokynů z provozního řádu a po zákazu vstupu si dokonce
„vyrobili“ díru v plotě, aby na skatepark měli přístup i přes zákaz.
Antukový tenisový kurt byl obsazen zase tak málo, že se ho finančně nevyplatí udržovat. Po
rekonstrukci stadionu navrhneme řešení dalšího využití. Do té doby nebude v provozu.
V budově je potřeba vyřešit pronajímané prostory a případně vybudovat kuchyňku pro ubytovnu.
Bohužel se i zde stávají takové věci, jako že žák nejmenované školy prokopne dveře do sprch.

Obsazenost stadionu v roce 2018:
Fotbalový oddíl TJ Tatran..................................................................................500 hod.
Školy................................................................................................................. 500 hod.
Tenis................................................................................................................... 19 hod.
Ostatní akce........................................................................................................40 hod.
Soustředění........................................................................................................ 10 hod.
Ostatní návštěvníci.............................................................................................60 hod.
Skatepark .........................................................................................................300 hod.
Celkem.......................................................................................................... 1 429 hod.

6/16

MĚSTSKÝ STADION TAVERNY
započitatelné Nákladová
Sportoviště
Uživatel
náklady celk. cena/1hod
1 118 614
1 047 FO TJ Tatran
stadion vč.soc. zázemí
1 118 614
1 047 1. ZŠ
stadion vč.soc. zázemí
1 118 614
1 047 2. ZŠ
stadion vč.soc. zázemí
1 118 614
1 047 GaSOŠE
stadion vč.soc. zázemí
1 118 614
1 047 3. ZŠ
stadion vč.soc. zázemí
1 118 614
1 047 ostatní
stadion vč.soc. zázemí
pouze skatepark (hod x 0,02)
1 118 614
1 047 ostatní
pouze tenis (hod x 0,3)
1 118 614
1 047 ostatní
pouze atl.dráha (hod x 0,1)
1 118 614
1 047 ostatní
součty

Hodiny Nákladová
celkem cena celkem
523 696
500
188 530
180
125 687
120
199 004
190
10 474
10
52 370
50
6
6 284
6
6 284
6
6 284
1068
1 118 614

Průměrné náklady na jednu obsazenou hodinu provozu...............................1 047 Kč

Turistická ubytovna Taverny, je součástí provozní budovy stadionu. Tuto ubytovnu nabízíme
pouze turistům a návštěvníkům Města a tak má menší obsazenost, než ubytovna Tatran.
I tady budeme muset vyměnit některé zařizovací předměty z důvodu poškození návštěvníky.
Výpočet nákladové ceny je nepřesný, 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 tomto výpočtu má ubytovna výnosy a
náklady vyrovnané.
Obsazenost ubytovny v roce 2018:
Počet přenocování.............................................................................................874 osob/noc
Průměrná cena za jedno přenocování...............................................................257 Kč
Průměrné náklady na jedno přenocování..........................................................258 Kč

3.5 Městský stadion Tatran
Fotbalový stadion slouží hlavně fotbalovému oddílu TJ Tatran Sedlčany k tréninkům a k zápasům,
především 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 v provozu už po celý rok a bylo hodně využívané hlavně sedlčanskými
fotbalisty k tréninkům. I přes několikeré komplikace se podařilo vybavit hřiště dalšími buňkami, v
kterých můžeme najít šatnové zázemí pro dva kompletní týmy, pro rozhodčí, pro uskladnění věcí a
v jedné buňce se může celý tým osprchovat. Tím ale stouply provozní náklady, které větší zájem o
poskytnutí hřiště nevyrovná. Povinné (vzhledem k záruce a platné certifikaci) čištění a
dekomprese granulátu, který je potřeba každé 2-3 roky doplňovat, podle četnosti odhrnování
sněhu, stojí nemalé finanční prostředky. Samotná plocha umělé trávy je stále v dobrém stavu, také
díky pravidelné údržbě speciálním kartáčovacím rámem. Problémem je odhrnování sněhu, s
kterým se odhrne i část granulátu a samotná umělá tráva se tím poškozuje. Na víc je tato operace
velmi finančně náročná.

7/16

Antukové kurty užívali volejbalisté TJ Tatran Sedlčany 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 2018:
FO TJ Tatran.....................................................................................................600 hod.
OV TJ Tatran......................................................................................................40 hod.
Ostatní akce.......................................................................................................12 hod.
Školy….................................................................................................................20 hod.
Ostatní návštěvníci beach volejbalu......................................................................7 hod.
Ostatní návštěvníci UMT ....................................................................................50 hod.
Celkem…............................................................................................................729 hod.

Sportoviště
tr.hřiště+UMT+soc.zázemí
kurty+šatny (hod x 0,2)
beach kurt (hod x 0,1)
beach kurt (hod x 0,1)
tr.hřiště+soc.zázemí
UMT (hod x 0,5)
součty

MĚSTSKÝ STADION TATRAN
započitatelné Nákladová
Uživatel
náklady celk. cena/1hod
1 321 567
2 039 FO TJ Tatran
1 321 567
2 039 OV TJ Tatran
1 321 567
2 039 GaSOŠE
1 321 567
2 039 ostatní
1 321 567
2 039 ostatní
1 321 567
2 039 ostatní

Hodiny Nákladová
celkem cena celkem
1 223 673
600
16 316
8
4 079
2
1
2 039
12
24 473
25
50 986
648
1 321 567

Průměrné náklady na jednu obsazenou hodinu provozu................................2 039 Kč

3.6 Sokolovna
Tělocvična v Sokolovně a její technický stav je stále stejně špatný. Ale její obsazenost je tak velká,
že bez takovéto 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 se rozpadají a netěsní, dveře s jedno-sklem neizolují, komín se rozpadá, o omítce
ani nemluvě. Jedna koupelna je již mimo provoz z důvodu zarezlých rozvodů. Elektroinstalace je
hliníková a revizi mají jen užívané místnosti, celá budova ne. Již jsme měli několik stížností od
návštěvníků na plíseň. V případě hygienické kontroly budeme nuceni provoz uzavřít. Zatím
nemáme žádný jiný záměr na využití budovy, než sport v tělocvičně. Podařilo se sice pronajmout
další prostory, jako další hudební zkušebny, ale to situaci neřeší. Kompletní rekonstrukce je asi pro
Město finančně neefektivní a demolice bez náhradního řešení společensky nepřijatelná.
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Obsazenost tělocvičny v roce 2018:
Oddíl stolního tenisu TJ Tatran.........................................................................560 hod.
Rekreační sport TJ Tatran.................................................................................250 hod.
Fotbalový oddíl TJ Tatran....................................................................................32 hod.
Taneční klub Slimka..........................................................................................540 hod.
Školy................................................................................................................. 275 hod.
Ostatní............................................................................................................. 143 hod.
Celkem.......................................................................................................... 1 800 hod.

Sportoviště
tělocvična vč.soc.zázemí
tělocvična vč.soc.zázemí
tělocvična vč.soc.zázemí
tělocvična vč.soc.zázemí
tělocvična vč.soc.zázemí
tělocvična vč.soc.zázemí
tělocvična vč.soc.zázemí
součty

SOKOLOVNA
započitatelné Nákladová
Hodiny Nákladová
Uživatel
náklady celk. cena/1hod
celkem cena celkem
201 681
62 745
112 OST TJ Tatran
560
201 681
3 585
112 FO TJ Tatran
32
201 681
112 ostatní
143
16 022
201 681
112 3. ZŠ
250
28 011
112 RS TJ Tatran
250
201 681
28 011
112 TK Slimka
540
201 681
60 504
112
MŠ
25
201 681
2 801
1800
201 681

Průměrné náklady na jednu obsazenou hodinu provozu....................................112 Kč

3.7 Sauna
Provoz sauny běží bez problémů, hlavně díky obětavému obsluhovateli a „dobré partě“ saunařů.
Návštěvníci jsou spokojeni a provoz je ekonomicky výdělečný.
Hygienická kontrola probíhá každoročně bez námitek a měsíční kontrola kvality vody v
ochlazovacím bazénku stejně tak.
Masérna má svojí stálou nájemkyni, která jakož i masérka je mezi saunaři velmi oblíbená.
Hostinská činnost, kterou v sauně provozujeme a díky které se mohou návštěvníci občerstvit,
nám v kladném hospodaření ještě pomáhá.

Obsazenost sauny v roce 2018:
Počet vstupů (užití sauny jednou osobou).......................................................1 538 osob
Průměrná tržba na jednu osobu.........................................................................163 Kč
Průměrné náklady na jednu osobu.....................................................................162 Kč
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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 (tučně zvýrazněné
ceny) mezi cenou hrazenou a nákladovou tvoří vlastně výše podpory Města jednotlivým
sportovním oddílům a školám:

oddíl/škola

nákladová cena spoluúčast

rozdíl

FO TJ Tatran

1 750 955

500

1 750 455

OLH TJ Tatran

1 450 484

23 800

1 426 684

VO TJ Tatran

16 316

0

16 316

OST TJ Tatran

62 745

0

62 745

RS TJ Tatran

28 011

0

30 680

TK Slimka

60 504

50 000

10 504

1. ZŠ

231 685

7 200

224 485

2. ZŠ

171 239

7 600

163 639

3. ZŠ

86 435

52 000

34 435

2 801

0

2 801

308 573

32 600

275 973

4 169 748

173 700

3 998 717

MŠ
GaSOŠE
součty

4.Ostatní aktivity
4.1 Pořádané akce
Organizace pořádá amatérskou (neregistrovaných hráčů) hokejovou soutěž "O Pohár starosty
města" na zimním stadionu. Soutěž má vlastní propozice schválené všemi účastníky, ale jinak se
soutěží 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
2017/2018 se stal opět klub Genemusic Benešov, kterému předal pohár starosty pan senátor a
starosta města Sedlčany ing. Jiří Burian. 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. Vzhledem ke zdražení
elektrické energie v roce 2019 budeme muset i tyto ceny pravděpodobně upravit. V sezóně
2018/2019 se jí účastní 601 hráčů, jak vítězů NHL, olympiád a mistrovství světa, tak tzv. rybníkářů.
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 oddíl ledního hokeje
TJ Tatran. V létě organizace výjimečně pronajala betonovou plochu (v sezóně ledovou) k pořádání
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akce „Setkání po letech“.
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 poslední soutěž vypsanou
Českým volejbalovým svazem.
Také na Městském stadionu Taverny pořádá fotbalové soutěže a turnaje fotbalový oddíl TJ Tatran.
Tradičně na Městské slavnosti ROSA se zde konal dětský fotbalový turnaj. Navíc zde pořádali své
soutěže různé spolky a organizace a to v požárním sportu, ve sportovním rybaření a hlavně školní
atletické soutěže.

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



dva 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
majitel budovy Město. Náklady na spotřebu energií platí všichni nájemci dle vystavených faktur
organizací na základě vypočítané ceny podle skutečné spotřeby na odpočtových měřidlech a ceny
za dodávku energií z aktuální faktury dodavatele energií.

5.GDPR
V roce 2018 se musela organizace vypořádat s uvedením v platnost Nařízení EU 2016/679
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).
Organizace proto upravila a doplnila vnitřní předpisy, kterými jsou:










Organizační řád
Pracovní řád
Směrnice o nakládání s OÚ
Směrnice oběhu účetních dokladů
Směrnice k provádění inventarizace majetku
Protipovodňový organizační řád
Spisový a skartační řád
Platový předpis

Organizace vypracovala nové pracovní smlouvy, respektive dodatky o mlčenlivosti a souhlasy
(poučení) se zpracováním osobních údajů, smlouvy o zpracování osobních údajů s partnery a
souhlasy se zpracováním osobních údajů s některými zákazníky.
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Dále vydala a zveřejnila informační memorandum, pravidla používání bezpečnostních kamer na
zimním stadionu a nové znění propozic soutěže „O Pohár starosty Města“.
Přepracovala webové stránky organizace a zimního stadionu, upravila některé své pracovní a
administrativní postupy, zabezpečila nosiče digitálních dat a složky obsahující osobní údaje.
Seznámila všechny zaměstnance s ochranou a zpracováním osobních údajů osob a
zaměstnanci se zúčastnili školení o obecném nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR.
V této oblasti jsme úzce spolupracovali s Městem, se smluvním partnerem (poskytovatel služeb)
GDPR Systems, s.r.o. a s pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO).

6.Pohyby majetku
6.1 Vyřazení a pořízení drobného dlouhodobého majetku
Organizace pořídila novou sekačku na trávu v hodnotě 13.990,- na stadion Taverny a jako další
nový movitý majetek pořídila pouze drobné nářadí a náčiní.
Žádný drobný dlouhodobý majetek nebyl vyřazen.

6.2 Vyřazení a pořízení dlouhodobého majetku
Organizace nepořídila z prostředků investičního fondu žádný majetek.
Žádný dlouhodobý majetek nebyl vyřazen.
Nemovitý majetek organizace nevlastní.

6.3 Investice Města
Město Sedlčany v roce 2018 provedlo tuto investici do nemovitostí v hospodaření organizace:



Vybudování šatnových buněk u hřiště s umělou trávou........................1 096 880,- Kč
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7.Hospodaření organizace
Hospodaření organizace probíhalo podle schváleného rozpočtu. Změnou oproti tomuto rozpočtu
bylo navýšení nákladů na platy o 130.000,-, ale v rámci nezměněných výdajů schváleného
rozpočtu na základě usnesení RM 2-45/2018-2022. Prostředky byly použity na plat správce
stadionu Taverny, s kterým se po celý rok již nepočítalo a to z důvodu plánované a neuskutečněné
rekonstrukci stadionu. Po kontrole hospodaření za 12. měsíc vycházel záporný výsledek
hospodaření - 11 907,20 Kč. Na základě usnesení RM 8-150/2018-2022, kterým Rada Města
schválila převod finančních prostředků z rezervního fondu organizace za účelem pokrytí ztráty,
organizace provedla převod z rezervního fondu a výsledek hospodaření je proto nulový.

7.1 Rozvaha
AKTIVA CELKEM

1 949 692,31

STÁLÁ AKTIVA

1 100 556,50

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

39 218,40

Dlouhodobý hmotný majetek

1 539 480,50

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

2 304 772,62

Korekce

- 2 782 915,02

OBĚŽNÁ AKTIVA

849 135,81

Krátkodobé pohledávky

271 007,56

Krátkodobý finanční majetek

646 248,25

Korekce

- 68 120,00

PASIVA CELKEM

1 949 692,31

VLASTNÍ KAPITÁL

1 423 177,88

Jmění účetní jednotky

903 205,50

Transfery na pořízení DM

22 360,84

Investiční fond

288 582,00

Rezervní fond

209 029,54

Výsledek hospodaření

0,00

CIZÍ ZDROJE

526 514,43

Krátkodobé závazky

526 514,43
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7.2 Výkaz zisku a ztrát
VÝNOSY CELKEM

8 914 987,67

VÝNOSY Z ČINNOSTI

3 396 858,27

Výnosy z prodeje služeb

3 006 690,07

Výnosy z pronájmu

211 457,00

Výnosy z prodaného zboží

42 224,00

Ostatní výnosy z činnosti

124 580,00

Čerpání fondů

11 907,20

FINANČNÍ VÝNOSY

34,04

Úroky

34,04

VÝNOSY Z TRANSFERŮ

5 518 095,36

Příspěvek na činnost

4 515 000,00

Příspěvek na opravy a údržbu sportovních zařízení
Oprávky (transfer dotace)

999 936,00
3 159,36
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NÁKLADY CELKEM

8 914 987,67

NÁKLADY Z ČINNOSTI

8 910 407,67

Spotřeba materiálu

468 537,05

Spotřeba energií

1 649 583,34

Prodané zboží

39 055,00

Opravy a udržování

1 548 147,49

Cestovné

43 577,00

Ostatní služby

500 167,79

Mzdové náklady

3 388 221,00

Zákonné sociální pojištění

936 453,00

Jiné sociální pojištění

15 426,00

Jiné sociální náklady

76 679,00

Ostatní náklady z činnosti

74 158,00

Odpisy dlouhodobého majetku

100 632,00

Tvorba a zúčtování opravných položek

31 063,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

38 708,00

FINANČNÍ NÁKLADY

4 580,00

Ostatní finanční náklady

4 580,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

0,00
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7.3 Procentuální složení výnosů a nákladů
VÝNOSY CELKEM

100,000%

Výnosy z prodeje služeb

33,73%

Výnosy z pronájmu

2,37%

Výnosy z prodaného zboží

0,47%

Ostatní výnosy z činnosti

1,40%

Čerpání fondů

0,13%

Úroky

0,00%

Příspěvek na činnost

50,65%

Příspěvek na opravy a údržbu sport. zařízení

11,22%

Oprávky (transfer dotace)

0,04%

NÁKLADY CELKEM

100,000%

Spotřeba materiálu

5,26%

Spotřeba energií

18,51%

Prodané zboží

0,44%

Opravy a udržování

17,37%

Cestovné

0,49%

Ostatní služby

5,61%

Mzdové náklady

38,03%

Zákonné sociální pojištění

10,51%

Jiné sociální pojištění

0,17%

Jiné sociální náklady

0,86%

Ostatní náklady z činnosti

0,83%

Odpisy dlouhodobého majetku

1,13%

Tvorba a zúčtování opravných položek

0,35%

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

0,43%

V Sedlčanech dne 4. 3. 2019

Pavel Bednář, ředitel organizace, v.r.
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