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1.

Úvod

Sportovní areály Sedlčany jsou příspěvková organizace Města Sedlčany (dále jen
organizace) zřízená dne 1.1.2012, která zajišťuje provoz, údržbu a rozvoj sportovních areálů a
ubytoven v majetku Města Sedlčany.
Organizace má svěřen k hospodaření tento nemovitý majetek:

provozní budovu Městského stadionu Taverny č. p. 105

budovu s restaurací U Hřiště a Turistickou ubytovnou Tatran č. p. 123

areál Zimního stadionu s budovou č. p. 152

budovu Sokolovny č. p. 150

areál Městského stadionu Tatran s budovou tribuny č. p. 151

areál tréninkového hřiště „Na Kačáku“ parc. č. 1930/1, 1930/4, 1930/5 a 1930/7

objekt č. p. 149 (bývalý sklad), který byl po povodni demolován
Dále má tato organizace na starost údržbu Městem pronajatého soukromého pozemku
tréninkové plochy tzv. “Mrskošovna“.
Zatím zůstává kvůli nevyřešeným majetkoprávním vztahům nedořešen pozemek hřiště
Městského stadionu Taverny.
Organizace má vlastní movitý majetek v hodnotě viz. rozvaha níže. Některý dlouhodobý
hmotný majetek na ZS (rolba, lešení a další) zůstává ve vlastnictví předchozího provozovatele ZS
TJ Tatran a je organizaci prozatím pronajatý.
MĚSTSKÝ STADION TAVERNY
Stadion byl v roce 2013 využíván především uživateli, kteří uzavřeli s organizací smlouvu o
užívání a těmi byli: všechny tři sedlčanské základní školy, Gymnázium se SOŠE a TJ Tatran. V
ostatních časech byl využíván různými spolky, sdruženími a veřejností k provozování sportovních
aktivit, převážně tenisu a fotbalu. Návštěvníci měli k dispozici travnaté fotbalové hřiště, které má
sice nevhodné podloží, ale jinak je celkem kvalitní a škvárovou atletickou dráhu se sektory. Tento
povrch je sice již nevyhovující, povodněmi se jeho stav ještě zhoršil, ale tartanový povrch je na
současné využívání této dráhy příliš drahý a stavba na soukromých pozemcích zatím nemožná.
Proto se pokusíme za dotační peníze alespoň zrekultivovat stávající škvárový povrch. Další
návštěvníci využívali osvětlený antukový tenisový kurt a skatepark.
Součástí provozní budovy je:
TURISTICKÁ UBYTOVNA TAVERNY
Ubytovna byla využita k pořádání sportovních akcí a sportovních soustředění a k firemním
akcím. Byla využita možnost pronájmu salónku s přilehlým klubovým bufetem.
TURISTICKÁ UBYTOVNA TATRAN
Ubytovnu využívali především turisté, cykloturisté a externí pracovníci. Dále jí využívaly k
ubytování např. hokejová či fotbalová mužstva.
Ubytovna má certifikace Cyklisté vítáni a Klubu českých turistů. Výhodou je vlastní
kuchyňka.
RESTAURACE „NA HŘIŠTI“
Je dlouhodobě pronajatá soukromému provozovateli.
ZIMNÍ STADION
Ledová plocha se zázemím sloužila uživatelům, kteří uzavřeli s provozovatelem smlouvu o
užívání a to: TJ Tatran, všechny tři sedlčanské základní školy a Gymnázium se SOŠE. Dále
soutěži O Pohár starosty města a veřejnému bruslení. V ostatních časech dalším školám, spolkům
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a veřejnosti. V amatérské soutěži O Pohár starosty města proběhlo několik změn v turnajových
propozicích, z důvodu spokojenosti většiny zúčastněných týmů. Tento turnaj je pro ZS zásadní a z
hospodářského pohledu nepostradatelný. Hlavně díky němu by bylo hospodaření ZS po odečtení
nákladů na oddíl ledního hokeje rentabilní. V roce 2013 zaměstnala tento stadion hlavně povodeň.
O tom viz pojednání na jiném místě.
V budově stadionu je restaurace, kterou má dlouhodobě v pronájmu přimo od Města
Sedlčany (vlastníka nemovitosti) soukromý provozovatel.
SOKOLOVNA
Sloužila opět hlavně uživatelům: 3. Základní škola, Mateřská škola, TJ Tatran a Taneční
klub Slimka. Ve zbývajících volných časech byla přístupná po předběžné dohodě veřejnosti.
Budova by nutně potřebovala rekonstruovat. V roce 2013 se množily závady na elektroinstalaci a
vodovodní instalaci, plísně, opadává zdivo zvenku i ve vnitřních prostorech a v havarijním stavu
je i střecha. Přesto poptávka po využívání tělocvičny převyšovala možnosti stávajícího rozvrhu,
avšak převážně z důvodu po povodních stále uzavřené sportovní haly gymnázia.
Bývalý byt správce v podkroví se pronajímal jako ubytovací prostor dlouhodobě
ubytovaným.
V přízemí má stále v užívání TJ Tatran dvě místnosti jako svoji kancelář.
OBJEKT Č.P. 149 „TESKOBARÁK“
Byl již odstraněn a na jeho místě bude vybudováno beachvolejbalové hřiště.
MĚSTSKÝ STADION TATRAN
Sloužil především uživateli TJ Tatran k tréninkům a soutěžím ve fotbale a volejbale. Po
dohodě s tímto uživatelem byl stadion dvakrát jednorázově pronajmut.
Součástí provozní budovy je klubovna, kterou má dlouhodobě pronajatý soukromý
provozovatel.
Sauna, která je součástí této budovy, je v současnosti uzavřená z důvodu plánované
rekonstrukce. Po dokončení rekonstrukce bude nadále provozována pro veřejnost. Více níže.
HŘIŠTĚ „NA KAČÁKU“
Organizace má v hospodaření pozemek hřiště, který je ve vlastnictví Města. Hřiště sloužilo
především uživateli TJ Tatran jako tréninková plocha pro fotbal.
HŘIŠTĚ „MRSKOŠOVNA“
Tento soukromý pozemek má Město v nájmu a sloužil především uživateli TJ Tatran jako
náhradní tréninková plocha pro fotbal. Nicméně jej využívali ke sportovním účelům i další
zájemci.
2.

Povodeň

Povodeň ze dne 2.6.2013 nás zastihla v nejméně vhodnou dobu, mimo provoz (bez stálé
služby) zimního stadionu, v noci ze soboty na neděli. Přesto, že vedoucí ZS byl kontrolovat stav
vody v potoce Mastník v neděli 2.6. v 1 hodinu v noci a přesto, že správce stadionu Taverny je
zároveň Městem pověřen obsluhou hráze na Sedleckém potoce, tak jsme do poslední chvíle
neměli žádné varování před blížící se katastrofou. Rolby na úpravu ledu (nejcennější movitý
majetek) byly v tu dobu rozebrané kvůli servisu a proto nepojízdné uvnitř ZS. S předstihem by se
rolby dali dopravit nad hranici Q100, ale v tu dobu jsme neměli žádné podezření na takto velkou a
rychlou povodeň. První informace přišla od správce stadionu Taverny nad ránem po 5 hodině, ale
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to už bylo na záchranu movitého majetku na ZS pozdě. Vedoucí ZS stačil pouze vypnout přívod
el.energie a plynu (chlazení bylo naštěstí v mimosezónní odstávce), protože v té chvili bylo na
ploše stadionu už 75 cm vody. Všechny movité věci na ZS zůstaly proto pod vodou. Správce
stadionu Tatran v 6 hodin zaregistroval sám hrozící nebezpečí a začal s vyklízením
zaplavovaných prostor, v tom mu přišli pomoci dobrovolníci z řad fotbalistů. Potom zavolal
ředitele SAS a informoval ho o povodni a o nutnosti vyklidit ubytovnu Tatran. Následně
správcová ubytovny Tatran s ředitelem SAS začali vyklízet přízemí ubytovny, v tom jim
pomáhali dobrovolníci vč. rodinných příslušníků. Po zatopení jak ubytovny, tak stadionu Tatran
jel ředitel SAS zkontrolovat situaci na stadion Taverny. Tam zatím žádné nebezpečí nehrozilo, ale
přesto správce tohoto stadionu dal pytle s pískem před vchody do budovy a odklidil nejcennější
věci z plochy stadionu. Odpoledne správce stadionu Taverny spolu s ředitelem SAS, se
správcovou ubytovny Taverny, se zaměstnanci ZS a dobrovolníky raději vyklidil přízemí
provozní budovy, protože voda zaplavovala plochu stadionu. V 19 hodin hladina na stadionu
Taverny začala klesat a do budovy se nedostala jen o pár centimetrů.
Z budovy stadionu a ubytovny Tatran odtekla voda v brzkých ranních hodinách 3.6., ale
na ZS se držela ještě celé pondělí. 3.6. jsme všichni zaměstnanci SAS a další dobrovolníci začali
uklízet stadion a ubytovnu Tatran, stěhovat zpět všechny věci v budově stadionu Taverny, ale na
hřišti stadionu Tatran začala voda opět stoupat. V noci na 4.6. se potok Mastník konečně začal
vracet do koryta, odtekla voda i ze ZS a i tam začaly úklidové práce za pomoci zaměstnanců
současných i bývalých (ledařů zaměstnaných na dobu určitou) a také dobrovolníků a jednoho
nového zaměstnance, na kterého jsme dostali kladně vyřízenou žádost o proplácené prospěšné
práci od Úřadu práce.
Největší dík patří Petru Herynkovi, Františku Hoškovi, Jaroslavu Rosůlkovi, Pavlu
Chaloupkovi, Františku Pechačovi, Jiřímu Hermovi, Michalu Hoškovi, Jaroslavu Rebcovi,
hokejistům, fotbalistům a volejbalistům, tedy všem těm, kteří začali nezištně pomáhat na
odklízení škod po povodni.
SAS měla na povodeň pojištěný veškerý movitý majetek v jejím vlastnictví, kromě
movitých věcí na zimním stadionu. Na ZS je tento majetek nepojistitelný, protože se nachází pod
hranicí dvacetileté povodně.
Všechny nemovitosti (stavby), které spravuje organizace Městu Sedlčany, byly pojištěny
proti povodni, včetně budovy ZS. Pojištěny ale nebyly žádné venkovní sportovní plochy. Pojistné
by bylo drahé, ale v případě nějakých nových povrchů (např. umělý trávník, tartanová dráha a
pod.) bychom o tom měli uvažovat.
Vypořádání s následky povodně skončilo velkým úspěchem. Zimní stadion se podařilo
opravit do původně plánovaného otevření a to na sedlčanskou pouť 17.8.2013. Stadion Tatran se
podařilo nejen opravit do původního stavu, ale i vylepšit obložením a novou izolací tribuny také
do plánovaného prvního utkání. Ubytovna Tatran byla otevřena pro ubytování až v polovině
července, ale v lepším stavu než před povodní. Sokolovna měla pouze vytopený sklep, čímž se
jen zvýšila vlhkost v podzimních měsících. Stadion Taverny byl v provozu již velice brzy po
povodni, ale s jistým omezením (např. nefunkční závlaha).
Toto vše se podařilo, včetně náhrady nebo oprav movitých věcí na ZS, za finanční
prostředky z plnění pojištění movitého a nemovitého majetku a z přidaného příspěvku Města
Sedlčany ve výši 400 tis. Kč. Poděkování patří Radě Města, finančnímu odboru Města a
likvidátorům pojišťovny za jejich vstřícné jednání. Celková cena nápravy všech škod ve
sportovních areálech se vyšplhala nad 7 mil. Kč.
Na základě možnosti opakovaných záplav jsme zrevidovali protipovodňový plán, a
budeme pravidelně proškolovat zaměstnance v tomto novém plánu. Celá organizace SAS má
novým vnitřním předpisem upraveny zásady chování při povodni.
SAS spravuje většinu nemovitého majetku Města postiženého povodní. Město má již proto
nový informační systém, kterým bude na základě monitorovacího systému informovat ředitele
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SAS a vedoucího ZS o hrozícím nebezpečí povodně.
3.

Skatepark

Prvky pro vyžití ve skateparku nebo na kolečkových bruslích byly vybudovány z finančních
prostředků programu prevence kriminality PARTNERSTVÍ a Města Sedlčan. Jednou byly již
rekonstruovány z prostředků Města Sedlčany a v současné době by rekonstrukci potřebovaly
znovu. V roce 2014 nejsou vyčleněny prostředky z oprav a údržby nemovitého majetku na tuto
rekonstrukci z důvodu akutnějších potřeb. V případě, že se nenajdou finanční prostředky na
takovouto rekonstrukci v roce 2014, tak se provede až před sezónou 2015 a do té doby bude
provoz ve skateparku omezen.
4.

Beachvolejbal

V roce 2014 se dokončí výstavba hřiště na plážový volejbal, které bude moci využívat
veřejnost již v sezóně 2014 (včetně šatny se sociálním zařízením i sprchou) i k dalším plážovým
sportům (např. badminton, kopaná, nohejbal).
Vybudováním tohoto hřiště se efektivně zrekultivuje pozemek po zbouraném (určeném k
demolici) skladu č. p. 149.
5.

Sauna







Saunu za stávajících podmínek již nadále nešlo provozovat a to z důvodů:
Kapacita sauny byla podle předpisů pouze 8 osob (na 1 sprchu max.4 osoby).
Chyběly WC a úklidová místnost pro obsluhovatele sauny a kvůli chybějícímu dalšímu
WC pro ženy bychom nesměli nabízet společné saunování pro muže a ženy.
Ruční dávkování chloru a následné měření nepřesnou zastaralou technikou způsobuje
hygienicky nevyhovující koncentraci chloru v bazénu.
Velká spotřeby vody (10 m3) na povinnou každodenní výměnu a recirkulaci vody v
ochlazovacím bazénu.
Stará dlažba a hlavně staré spáry nejdou již vyčistit tak, aby vyhověly hygienickým
požadavkům na úklid.
Podlahové krytiny a obložení stěn byly zničeny povodní a před plánovanou rekonstrukcí
je nemělo smysl opravovat.

Nedodržení těchto bodů, jak jsme byli upozorněni referentkou hygieny, je pokutovatelné.
Pro sezónu 2012/13 nám jí odpustila, ale pro příští sezónu už by to bez pokuty neprošlo.
Poslední a definitivní ranou pro saunu byla povodeň, která zničila podlahové krytiny a
obložení stěn.
Abychom mohli nadále provozovat saunu pro veřejnost, tak jí musíme zrekonstruovat tak,
že bude vyhovovat ustanovení vyhlášky 238/2011 Sb. a požadavkům KHS.
6.

Pronájem prostor

Organizace pronajímá restauraci „U Hřiště“ v areálu Městského stadionu Tatran, klubovnu v
budově tribuny stejného stadionu a zázemí pro bufet v provozní budově Městského stadionu
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Taverny. Jednorázově povolujeme akce v salónku tohoto bufetu za úplatu. Restauraci na Zimním
stadionu pronajímá Město, ale náklady organizace spojené s tímto pronájmem platí nájemce
organizaci. Po rekonstrukci sauny bychom rádi pronajali masérnu přiléhající k sauně.
7.

Pořádané akce

Zimní stadion pořádal jako každý rok soutěž O Pohár starosty města, které se zúčastňuje
okolo 30 týmů z dalekého okolí.
30.3.2013 jsme pořádali exhibici Tomáše Vernera, kterou jsme nechtěli zatížit rozpočet SAS
ani peněžeky návštěvníků, ale ukázat špičkového krasobruslaře v akci spolu s dětmi, kteří se
tomuto krásnému sportu věnují. To se hlavně díky skromnosti Tomáše Vernera povedlo.
Žádné další akce konané ve sportovních areálech organizace nepořádala.
8.

Ostatní akce

Na Zimním stadionu se hraje hokejová soutěž a turnaje oddílu ledního hokeje TJ Tatran.
Na Městském stadionu Tatran se hraje fotbalová soutěž, turnaje fotbalového oddílu TJ Tatran,
volejbalová soutěž oddílu volejbalu TJ Tatran a další soukromé turnaje. Stejně je tomu tak i na
Městském stadionu Taverny, kde navíc pořádají svoje soutěže fotbalové spolky, hasiči či školy.
9.

Struktura zaměstnanců

PRACOVNÍ SMLOUVA

ÚVAZEK

DOBA

Ředitel organizace

1,00

12 měsíců

Účetní

0,60

12 měsíců

Vedoucí Zimního stadionu

1,00

12 měsíců

Vedoucí ledař – strojník

1,00

12 měsíců

Uklízečka

0,40

12 měsíců

Ledař – strojník

1,00

8 měsíců

Ledař – strojník

1,00

8 měsíců

Ledař – strojník

1,00

8 měsíců

Ledař – strojník

1,00

8 měsíců

Správce Městského stadionu Taverny, ledař

1,00

12 měsíců

Správcová Turistické ubytovny Taverny, uklízečka

1,00

12 měsíců

Správcová Turistické ubytovny Tatran, uklízečka

1,00

12 měsíců

Správce Městského stadionu Tatran a Sokolovny

1,00

12 měsíců

Pomocná síla na odstraňování násl.povodní

1,00

2 měsíce
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Dohoda o provedení práce

DOBA

Uklízečka Městského stadionu Tatran

10 měsíců

Uklízečka Sokolovny

6 měsíců

Obsluhovatel sauny

3 měsíce

Pomocný ledař

8 měsíců

Správce webu ZS

8 měsíců

Pokladní ZS

8 měsíců

Pořadatel ZS

8 měsíců

Úklid ZS

4 měsíce

Údržba

1 měsíc

10. Obsazenost sportovišť
MĚSTSKÝ STADION TAVERNY:
FO TJ Tatran
Školy
Fotbal.spolek
Tenis
Ostatní
Celkem

– 300 hod.
– 400 hod.
– 40 hod.
– 215 hod.
– 40 hod.
– 995 hod.

Náklady na jednu hodinu provozu byly cca 855,- Kč
ZIMNÍ STADION:
OLH TJ Tatran
POHÁR
Školy
Veřejné bruslení
Ostatní
Celkem

– 660 hod.
– 540 hod.
– 138 hod.
– 116 hod.
– 252 hod.
– 1706 hod.

Náklady na jednu hodinu provozu byly cca 2247,- Kč
Obsazenost tribuny: celkem diváků cca 6 000, průměrná návštěva jednoho utkání 10 osob.
Obsazenost veřejného bruslení: celkem cca 5 800 osob, průměrná návštěvnost 100 osob.
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SOKOLOVNA:
OST TJ Tatran
RS TJ Tatran
FO TJ Tatran
Školy
Ostatní
TK Slimka
Celkem

– 500 hod.
– 200 hod.
– 30 hod.
– 250 hod.
– 300 hod.
– 155 hod.
– 1435 hod.

Náklady na jednu hodinu provozu byly cca 208,- Kč
MĚSTSKÝ STADION TATRAN:
(včetně tréninkových ploch Kačák a Mrskošovna)
FO TJ Tatran
OV TJ Tatran
FK Minerva
Ostatní
Celkem

– 850 hod.
– 10 hod. * (hod x 0,25)
– 10 hod.
– 20 hod.
– 890 hod.

Náklady na jednu hodinu provozu byly cca 1228,- Kč
Tribunu má v užívání FO TJ Tatran a případné vybírání vstupného je v jeho režii.
11.

Užívání sportovišť

Smlouvu o užívání mají s organizací uzavřenou organizace, které jsou formou užívání
zdarma nebo zvýhodněnou cenou podporované Městem Sedlčany. Rozdíl mezi cenou hrazenou a
nákladovou je vlastně výše podpory Města jednotlivým sportovním klubům a školám:

klub/škola

nákl.cena

hrazeno

rozdíl

FO TJ Tatran

1 306 540

0

1 306 540

OLH TJ Tatran

1 483 020

0

1 483 020

VO TJ Tatran

12 280

0

12 280

OST TJ Tatran

104 000

0

104 000

RS TJ Tatran

41 600

0

41 600

TK Slimka

32 240

20 000

12 240

1. ZŠ

228 051

11 200

216 851

2. ZŠ

154 719

9 200

145 519

3. ZŠ

135 263

52 000

83 263

2 808

0

2 808

249 531

46 200

203 331

3 750 052

138 600

3 611 452

MŠ
GaSOŠE
součty
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12.

Obsazenost ubytoven

TURISTICKÁ UBYTOVNA TATRAN: 935 počet přenocování, průměrná cena 248,- Kč
Náklady na jeden člověkoden byly cca 345,- Kč
Ubytovna Tatran byla zasažena povodní a z toho důvodu byla měsíc a půl mimo provoz.
Navíc společnost, která u nás ubytovávala řidiče z náhradní autobusové dopravy kvůli stavbě
železničního koridoru, s ukončením stavby ukončila i spolupráci s námi.
TURISTICKÁ UBYTOVNA TAVERNY: 596 počet přenocování, průměrná cena 240,- Kč
Náklady na jeden člověkoden byly cca 307,- Kč
I ubytovna Taverny měla kvůli povodni v červnu úbytek zákazníků, ale hlavně s námi
ukončila spolupráci bezpečnostní agentura BRISTON, která u nás ubytovávala celoročně hlídače
obchodu BILLA (což by dělalo tržbu 80 tis.Kč/rok). Jelikož jsme z této společnosti dostali
splacený dluh až po právních krocích po půl roce, tak nás to nemusí tolik mrzet.
Vzhledem k hospodářské ztrátě obou dvou ubytoven jsme přijali úsporná opatření, která se
v plné míře promítnou až v roce 2014 a to: správcová ubytovny Tatran má na starosti v rámci
svého úvazku navíc úklid Sokolovny, čímž se sníží mzdové náklady na ubytovnu o část
příslušející na Sokolovnu. S uklízečkou Sokolovny jsme již dohodu o provedení práce od
poloviny roku neuzavírali. Správcová ubytovny Taverny uklízečku ve svém úvazku již měla, ale
navíc od roku 2014 leden až březen uklízí zimní stadion a ubytovna je mimo provoz. Tím se
obdobně ušetří mzdové náklady na ubytovnu Taverny. Kapacitně v tuto dobu plně dostačuje
ubytovna Tatran. Navíc se v sezóně obě dvě správcové střídají, doplňují a zastupují tak, aby byla
zajištěna možnost se ubytovat každý den v roce a zároveň jim bylo umožněno vybrat si pracovní
volno na které mají zákonný nárok.
Druhá věc je zajistit vyšší příjmy, v tom jsme začali intenzivněji spolupracovat s Městem,
konkrétně: odbor investic – kontakty na zhotovitele Městských zakázek, RIS – reklama, která nás
nic nestojí.
13.

Vyřazení a pořízení drobného majetku

V těchto položkách nastal hlavně kvůli povodni značný pohyb. Vyřazeny byly všechny věci
movité, zcela zničené povodní z 2.6.2013 a věci v rámci inventarizace posouzené jako dožité.
Oproti tomu jsme pořídili věci nové, z finančních prostředků plnění pojišťovny, navýšeného
příspěvku a investičního fondu.
14.

Investice Města do nemovitostí v hospodaření organizace






Město Sedlčany v roce 2013 provedlo tyto investice:
izolace a obložení tribuny stadionu Tatran v ceně 250 tis. Kč
výměna oken v patře budovy tribuny stadionu Tatran v ceně 100 tis. Kč
odvlhčovací systém haly zimního stadionu v ceně 2 mil. Kč
demolice skladu č.p.149 v ceně 160 tis. Kč
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15. Hospodaření organizace
Hospodaření se již tolik nepotýkalo s problémy zrodu organizace, až na drobné
nesrovnalosti v rozdělování jednotlivých výnosů a nákladů mezi jednotlivé provozovny uvnitř
organizace, ale zásadně ho ovlivnilo vypořádání s následky povodně.
Po schválení rozpočtové změny, která reagovala na povodně navýšením příspěvku o
400 000,- Kč, se podařilo zakončit rok s kladným hospodářským výsledkem.
Ten je ale způsoben neuskutečněním plánovaného daru DHM od TJ Tatran, ale pouze
pronájmem tohoto DHM za 12 000,- Kč ročně.

ROZVAHA
AKTIVA CELKEM

1 320 267,53

DLOUHODOBÝ MAJETEK

2 078 133,69

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

39 218,40
635 450,00
1 403 465,29

KOREKCE

- 1 593 649,69

OBĚŽNÁ AKTIVA

835 783,53

Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

144 159,19
691 624,34

PASIVA CELKEM

1 320 267,53

VLASTNÍ KAPITÁL

752 913,70

Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení DM
Investiční fond
Rezervní fond
Výsledek hospodaření

444 844,00
38 157,64
31 573,00
69 918,65
168 420,41

CIZÍ ZDROJE

567 353,83

Krátkodobé závazky

567 353,83
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
VÝNOSY CELKEM

8 596 544,56

Výnosy z prodeje služeb (vstupné, ubytování, reklamy)
Výnosy z pronájmu
Poskytnuté dary
Ostatní výnosy z činnosti
Ostatní finanční výnosy (pojistná událost)
Úroky
Příspěvek na činnost
Příspěvek na nákup baterií-rolba
Příspěvek na opravy a údržbu sport.zařízení
Vyúčt.nákladů na povodeň (Město Sedlčany)
Příspěvek na VPP (ÚP Příbram)
Oprávky

2 708 776,18
289 767,80
25 000,00
421 605,90
438 739,00
38,86
4 100 000,00
200 000,00
149 998,00
223 769,46
35 690,00
3 159,36

NÁKLADY CELKEM

8 428 124,15

Materiál
Energie
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Odpisy
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Pojistné

618 247,05
1 776 823,17
833 288,90
47 775,00
649 399,17
2 825 925,00
795 386,00
13 102,00
79 212,00
697 950,86
85 498,00

NÁKLADY Z ČINNOSTI

8 422 607,15

Ostatní náklady

5 517,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

168 420,41
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PROCENTUÁLNÍ SLOŽENÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
VÝNOSY CELKEM

100,00 %

Výnosy z prodeje služeb (vstupné, ubytování, reklamy)
Výnosy z pronájmu
Poskytnuté dary
Ostatní výnosy z činnosti
Ostatní finanční výnosy (pojistná událost)
Úroky
Příspěvek na činnost
Příspěvek na nákup baterií-rolba
Příspěvek na opravy a údržbu sport.zařízení
Vyúčt.nákladů na povodeň (Město Sedlčany)
Příspěvek na VPP (ÚP Příbram)
Oprávky

NÁKLADY CELKEM

100,00 %

Materiál
Energie
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Odpisy
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Pojistné
Ostatní náklady

V Sedlčanech dne 26. 3. 2014

31,51 %
3,37 %
0,29 %
4,90 %
5,10 %
0,00 %
47,69 %
2,33 %
1,74 %
2,60 %
0,42 %
0,04 %

7,34 %
21,08 %
9,89 %
0,57 %
7,71 %
33,53 %
9,44 %
0,16 %
0,94 %
8,28 %
1,01 %
0,07 %

Pavel Bednář, ředitel organizace, v.r.
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