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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,
ubytoven a sauny v majetku Města Sedlčany.
Organizace má svěřen k hospodaření tento nemovitý majetek:

provozní budovu a ubytovnu na Městském stadionu Taverny, K. H. Máchy, č. p. 105

budovu s restaurací U Hřiště a Turistickou ubytovnou Tatran, 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 „Na Kačáku“, Zberazská, č. p. 1122
Dále má tato organizace na starost údržbu Městem částečně vlastněného a částečně
pronajatého pozemku travnaté plochy tzv. “Mrskošovny“.
Zatím zůstávají, kvůli nevyřešeným majetkoprávním vztahům, nedořešeny pozemky areálu
Městského stadionu Taverny, který organizace také spravuje.
Organizace má vlastní movitý majetek, řádně inventarizovaný, v hodnotě viz rozvaha níže.

2.

Účetní rozdělení spravovaného majetku do jednotlivých středisek



Správa organizace
obsahuje hosporaření kanceláře organizace a společných nákladů celé organizace (např:
pojištění, bankovní služby a pod.)
Zimní stadion
obsahuje hospodaření areálu Zimního stadionu
Turistická ubytovna Tatran
obsahuje hospodaření Turistické ubytovny Tatran, volejbalových šaten a garáží Městského
stadionu Tatran
Městský stadion Taverny
obsahuje hospodaření lehkoatletického stadionu, fotbalového hřiště, tenisového kurtu,
skateparku a provozní budovy vč. Turistické ubytovny Taverny (kromě bytu správce)
Městský stadion Tatran
obsahuje hospodaření areálu fotbalového stadionu Tatran, volejbalových kurtů (2 antukové
a 1 beachvolejbalový), tréninkových ploch "Kačák" a "Mrskošovna", budovy restaurace
v č.p. 123 a provozní budovy, vč. klubovny, ale kromě prostor sauny a bytu správce.
Sokolovna
obsahuje hospodaření areálu Sokolovny
Sauna
obsahuje hospodaření prostor sauny, vč. masérny
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3.

Struktura zaměstnanců

PRACOVNÍ SMLOUVY
Ředitel
Účetní
Vedoucí Zimního stadionu
Vedoucí ledař – strojník
Úklid Zimního stadionu
Ledař – strojník
Ledař – strojník
Ledař – strojník
Ledař – strojník
Správce Městského stadionu Taverny, ledař
Správce ubytoven Taverny a Tatran, úklid st.Taverny
Správce Městského stadionu Tatran a Sokolovny

4.

ÚVAZEK
1,00
0,60
1,00
1,00
0,40
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

MĚSÍCE
12
12
12
12
12
9
8
8
8
12
12
12

Správa organizace

Vykonává svojí činnost v kanceláři, kterou má zapůjčenou od zřizovatele, nacházející se v
budově městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 34. Má dva zaměstnance, ředitele na plný
úvazek a účetní na 0,6 úvazku. Svojí činností obstarává veškerou personální a obchodní agendu
pro všechny sportovní areály, ubytovny a saunu.
Pro výpočet nákladových cen jsou náklady kanceláře rozpočítány mezi ostatní střediska
podle výše jejich započitatelných provozních nákladů.

5.

Zimní stadion

Provoz zimního stadionu komplikovaly technické závady na některých zařízeních.
Kompresor chlazení před generální opravou měl několik závad, jeden ventilátor ochlazující
kondenzátory se přestal točit. Výbojkové svítidla osvětlení ledové plochy stále častěji přestávají
svítit, v horším případě "vybouchnou" a střepy spadnou na uživatele ledové plochy. Rekonstrukci
řídícího systému chlazení se také nevyhneme, pokud nechceme při jeho závadě přerušit provoz
zimního stadionu. Na pořízení nového osvětlení jsme podali (jménem zřizovatele) žádost o dotaci
na MŠMT, na rekonstrukci celého chlazení byl také vypsán dotační titul, ale o ten jsme vzhledem
k příliž velké spoluúčasti zřizovatele ani nežádali.
Oddíl ledního hokeje TJ Tatran užívá ledovou plochu a šatny zdarma (kromě časů nad
rámec smlouvy o užívání), 1. a 2. ZŠ částečně zdarma, 3. ZŠ a Gymnáziu se SOŠE za
zvýhodněnou cenu. Všichni ostatní užívají stadion podle ceníku. Stadion byl využíván zase
nejvíce oddílem ledního hokeje a amatérskou hokejovou soutěží O Pohár starosty města. Dále jej
pak užívaly školy, hokejové spolky a další zájemci. Veřejné bruslení bylo opět hlavně o vánočních
škoních prázdninách navštěvováno ve velkém počtu. Proto jsme ho o všech školních prázdninách
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do rozvrhu zařadili častěji.
Ceny zachováváme nezměněné, přesto že nákladová cena je vyšší, ale poptávka o ledovou
plochu je menší a nenaplní všechny lukrativní dražší časy. Naopak stoupá zájem o večerní
levnější časy. My bychom uvítali větší obsazenost i v dopoledních časech všedních dnů, ale o ty
není zájem vůbec. Na soustředění v posledním týdnu srpna a na začátek září až do začátku soutěží
máme také menší obsazenost, než by bylo ekonomicky výhodnější.
Obsazenost stadionu:
OLH TJ Tatran
Soutěž O Pohár...
Školy
Veřejné bruslení
Ostatní
Celkem

– 595 hod.
– 551 hod.
– 110 hod.
– 106 hod.
– 347 hod.
– 1 709 hod.

Náklady na jednu obsazenou hodinu provozu – 2 416,- Kč
Obsazenost tribuny: celkem platících diváků na všechny zápasy soutěže O Pohár starosty města
2 986, průměrná návštěva jednoho utkání byla 9 platících osob.
Obsazenost tribuny: celkem 703 platících diváků na zápasy mužstva mužů oddílu LH, průměrná
návštěva jednoho utkání byla 59 platících osob.
Obsazenost veřejného bruslení: celkem 5 752 osob, průměrná návštěvnost jednoho
dvouhodinového bruslení byla 109 osob.

6.

Turistická ubytovna Tatran

V této ubytovně se teprve v roce 2016 kladně projevili změny roku 2015, při kterých jsme
propustili správcovou pro nadbytečnost, její práci převzala správcová ubytovny Taverny a na
výpomoc jsme uzavřeli DPP s pracovnicí, která bydlí poblíž. Ubytovnu jsme nabízeli především
externím pracovníkům a až posléze turistům, cykloturistům a ostatním návštěvníkům města. Proto
má tato ubytovna lepší hospodářský výsledek, než bylo plánováno.
Na ubytované externí pracovníky (hlavně ze stavebních firem) jsme byli přísnější, vybírali
jsme zálohy a žádný klient nám nezůstal dlužen. Dluh z roku 2015, od firmy DUGOSTAV, řeší
advokát města, soud již vítězně proběhl, ale dluh není stále splacen. Dále se tato situace bude řešit
přes exekutora.
Opravu by sice potřebovala fasáda budovy, ale to není pro provoz to podstatné. Jinak se
dělali pouze drobné opravy jako malování, oprava osvětlení a inventáře.
Obsazenost ubytovny:
Počet přenocování
Průměrná cena
Náklady na jedno přenocování

– 1 605 osoba/noc
– 250,- Kč
– 180,- Kč
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7.

Městský stadion Taverny

Tak jako každý rok, i v roce 2016 využívali stadion převážně smluvní uživatelé: 1. ZŠ
Sedlčany, 2. ZŠ Propojení, 3. ZŠ v ulici Konečná, Gymnázium se SOŠE a fotbalisté TJ Tatran.
Školy zřízené městem Sedlčany a fotbalový oddíl TJ Tatran mají užívání zdarma, další dva
uživatelé platí smluvní zvýhodněné ceny. Ostatní návštěvníci platí podle platného nezměněného
ceníku. Opět zde pořádali svoje soutěže sedlčanští rybáři a okresní sdružení hasičů Příbram za
dotovanou cenu.
Travnatá plocha fotbalového hřiště a atletická dráha se sektory je nejvíce vytížené
sportoviště v Sedlčanech. Protože nemůže být samostatný čas na údržbu a závlahu kvůli
enormnímu využití stadionu, probíhají tyto činnosti při provozu, což vyvolává nespokojenost
mezi uživateli. Stále jsou problémy s nevsakováním dešťové vody a tím způsobené omezování
provozu jak travnaté plochy, tak hlavně škvárové dráhy. Toto zcela vyřeší až rekonstrukce
stadionu.
Skatepark se podařilo zrekonstruovat i bez nepřidělené dotace, ale trvanlivost
dřevotřískových desek je žalostně malá. V budoucnu se budeme snažit s pomocí dotace
vybudovat nové prvky.
Tenisový kurt byl obsazen ještě méně, než v loňském roce, ale dokud pozemek pod ním
nebude ze 100% vlastnit Město Sedlčany, tak s ním žádné změny neplánujeme.
Provozní budova už také jeví známky stáří (výměna kotle, oprava podlahy, oprava zábradlí
balkónu, ucpávání kanalizace, zatékání do stropu), ale provoz to nijak neomezilo.
Obsazenost stadionu:
FO TJ Tatran
– 470 hod.
Školy
– 510 hod.
Fotbal.spolek
– 10 hod.
Tenis
– 13 hod.
Ostatní akce
– 38 hod.
Soustředění
– 12 hod.
Ostatní návštěvníci
– 18 hod.
Skatepark
– 50 hod. * (skutečné hodiny x 0,1)
Celkem
– 1 121 hod.
Náklady na jednu obsazenou hodinu provozu – 819,- Kč
Turistická ubytovna Taverny, která je součástí provozní budovy je vybaveností i ceníkem
shodná s ubytovnou Tatran, ale jsou zde koberce a noční stolky. Proto zde ubytováváme
přednostně turisty, městské delegace z partnerských měst, účastníky společenských a kulturních
akcí, sportovních akcí a sportovních soustředění a teprve v poslední řadě firemní pracovníky.
Přesto samostatně tato ubytovna byla poprvé v malém zisku, i když některé náklady jsou
odhadované (hlavně energie) z důvodu propojenosti provozu s celou provozní budovou stadionu.
Obsazenost ubytovny:
Počet přenocování
Průměrná cena
Náklady na jedno přenocování

– 816 osoba/noc
– 251,- Kč
– 278,- Kč
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8.

Městský stadion Tatran

Fotbalový stadion užívá fotbalový oddíl TJ Tatran. Pouze jednorázově byl stadion zapůjčen
Knihovně Sedlčany k exhibičnímu utkání spisovatelů. Travnatá plocha je přetížená už tak a není
proto prostor k dalším pronájmům.
Antukové kurty jsou užívané oddílem volejbalu TJ Tatran a jiní zájemci i přes nabídku
nejsou. Beachvolejbalový kurt užíval jednou týdně také oddíl volejbalu, v ostatních časech byl
navštěvován veřejností. Bezpečnostně a esteticky se doladilo okolí kurtu.
Tréninkové hřiště ve Zberazské ulici „Na Kačáku“, které patří účetně do tohoto stadionu,
sloužilo fotbalovému oddílu TJ Tatran jako tréninková plocha pouze z jara. Na jeho pozemku se
potom již začalo s pracemi investiční akce hřiště s umělou trávou 3. generace.
Sportovci TJ Tatran užívají tato sportoviště v rámci smlouvy zdarma, ostatní dle platného
nezměněného ceníku.
Budova je po rekonstrukci plně funkční, tak se v rámci oprav opravil vadný sprchový kout,
opravilo se schodiště a dodělali se venkovní dveře do klubovny a šaten.
Pod stadion Tatran spadá také obhospodařování pozemku „Mrskošovna“, který slouží jako
náhradní tréninková plocha pro fotbalový oddíl TJ Tatran, k výuce tělesné výchovy pro školy a ke
sportovním účelům pro další zájemce, např. softbalisty, ragbisty, fotbalové spolky a hasiče.
Užívání této travnaté plochy je pro všechny sportovce zdarma.
Obsazenost sportovišť stadionu (včetně tréninkových ploch Kačák a Mrskošovna):
FO TJ Tatran
OV TJ Tatran
Ostatní akce
Školy
Ostatní návštěvníci Mrskošovny
Celkem

– 600 hod.
– 14 hod. * (skutečné hodiny x 0,2)
– 14 hod.
– 3 hod. * (skutečné hodiny x 0,1)
– 9 hod. * (skutečné hodiny x 0,1)
– 640 hod.

Náklady na jednu obsazenou hodinu provozu – 1 740,- Kč
FO TJ Tatran má v užívání i tribunu, hospodaření a organizace zápasů je plně v jeho režii
(vstupné, pořadatelská služba, pokladní, hlasatel a pod).

9.

Sokolovna

Tělocvična v Sokolovně slouží zase hlavně uživatelům, především oddílům (stolního tenisu,
rekreačního sportu a fotbalu) TJ Tatran a Mateřské škole. Tito uživatelé mají užívání v rámci
smlouvy zdarma. Dalšími velkými uživateli byli Taneční klub Slimka a 3. Základní škola, kteří
platí smluvní cenu. V dalších rezervovaných časech užívají tělocvičnu soukromí uživatelé a ve
zbývajících volných časech je přístupná veřejnosti, to vše za cenu dle platného a nezměněného
ceníku.
Po návštěvě radních se přijalo rozhodnutí, které alespoň odstartuje činnosti spojené s
budoucí rekonstrukcí a to v podobě zadání odborné studie stávajícího stavu a nutné rekonstrukce.
Provozovatelem navrhované řešení je rekonstrukce vnějšího pláště budovy, přemístění
kanceláře TJ Tatran z dvou místností do v současnosti pronajaté místnosti hudební zkušebny a
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pronájem celého pravého křídla nemovitosti.
Obsazenost tělocvičny:
OST TJ Tatran
RS TJ Tatran
FO TJ Tatran
OLH TJ Tatran
TK Slimka
Školy
Ostatní
Celkem

– 600 hod.
– 260 hod.
– 32 hod.
– 8 hod.
– 554 hod.
– 191 hod.
– 205 hod.
– 1 850 hod.

Náklady na jednu obsazenou hodinu provozu – 118,- Kč

10.

Sauna

Provoz sauny probíhal bez větších problémů. Splněnými cíli provozu jsou spokojenost
návštěvníků, dostatečná obsazenost, hygienická nezávadnost a ekonomická soběstačnost.
V létě využívali ochlazovací bazének fotbalisté, saunaři si objednávali letní provoz téměř
každý týden a mimořádné objednávky byly o vánočních prázdninách.
Po několika výpovědích masérů je současná masérka již stálá. Ceník služeb je také stálý.
V sauně provozujeme vlastní hostinskou činnost v podobě prodeje občerstvení, která nám
přispívá k úspěšnému hospodaření.
Obsazenost sauny:
Počet vstupů
Průměrná cena
Náklady na jednu osobu

11.

– 1 738 osoba/jedno saunování
– 140,- Kč
– 134,- Kč

Užívání sportovišť

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 je vlastně výše podpory Města jednotlivým
sportovním oddílům a školám, viz. tabulka na druhé straně:
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oddíl/škola

nákladová cena spoluúčast

rozdíl

FO TJ Tatran

1 432 706

500

1 432 206

OLH TJ Tatran

1 438 464

29 900

1 408 564

VO TJ Tatran

24 360

0

24 360

OST TJ Tatran

70 800

0

70 800

RS TJ Tatran

32 640

0

30 680

TK Slimka

65 372

50 000

15 372

1. ZŠ

227 148

12 800

214 348

2. ZŠ

149 958

10 400

139 558

3. ZŠ

55 318

52 000

3 318

4 484

0

4 484

253 580

27 400

226 180

3 754 830

183 000

3 569 870

MŠ
GaSOŠE
součty

12.

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
nebytový prostor v Sokolovně jako hudební zkušebna - Tyršova, č.p.150
nebytový prostor v sauně jako masérna - Pod Potoky, č.p.151

Výjimečně povolujeme za poplatek akce v salónku, který se nachází vedle bufetu v
provozní budově stadionu Taverny. Restauraci na Zimním stadionu, z důvodu odepisování vlastní
investice z nájmu, pronajímá přímo majitel budovy Město. Náklady na spotřebu energií platí
všichni nájemci dle vystavené faktury organizací na základě vypočítané ceny podle skutečné
spotřeby na odpočtových měřidlech a ceny za energie z aktuální faktury dodavatele energií.

13.

Pořádané akce

Organizace pořádá pouze celosezónní amatérskou hokejovou soutěž na zimním stadionu
"O Pohár starosty města", které se zúčastňuje 27 týmů ze Sedlčan a dalekého okolí. Týmy jsou
rozděleny ze začátku do dvou lig, potom pokračují ve čtyřech ligách. Každá ze čtyř lig má své
"play-off" a svého výtěze. Celkový vítěz byl opět klub River Boys Zvírotice, kterému předal
pohár starosty senátor a starosta Města Sedlčany ing. Jiří Burian. Tento turnaj je stále pro
hospodaření zimního stadionu nepostradatelný.
Samotná sportovní činnost není v gesci organizace a proto žádné další akce konané ve
sportovních areálech organizace nepořádala.
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14.

Ostatní akce

Na Zimním stadionu hraje své soutěže a turnaje oddíl ledního hokeje TJ Tatran. Dále
pronajímáme ledovou plochu na různé soukromé turnaje, v létě na soustředění lakrosu a těsně
před sezńou jsme pronajali plochu na pořádání společenské akce "setkání po letech".
Na Městském stadionu Tatran pořádá fotbalové soutěže a turnaje fotbalový oddíl TJ Tatran.
Hrál se zde opět fotbalový turnaj spisovatelů, který pořádá Městská knihovna. Volejbalovou
soutěž hraje oddíl volejbalu TJ Tatran na antukovém kurtu když počasí dovolí. Na beach
volejbalovém kurtu proběhl turnaj v plážovém tenise.
Také na Městském stadionu Taverny pořádá fotbalové soutěže a turnaje fotbalový oddíl TJ
Tatran. Navíc zde pořádali své soutěže různé spolky a organizace - hasiči, rybáři a školy.

15. Vyřazení a pořízení drobného majetku
Organizace pořídila nové vybavení hřiště s umělou trávou v podobě přenosných branek, a
trojúhelníkového kartáče na úpravu hřiště. Dále pořídila fukar na listí a další drobné nářadí.
Žádný drobný majetek nebyl vyřazen.

16. Vyřazení a pořízení dlouhodobého majetku
Organizace pořídila z příspěvku zřizovatele fotbalové střídačky, velkou přenosnou branku a
kartáčovací rám na hřiště s umělou trávou. Dále pořídila z prostředků investičního fondu nový
plynový kotel do provozní budovy stadionu Taverny, vertikutátor a propichovací válec na údržbu
travnatých hřišť. Za finanční prostředky z pojistného plnění pořídila nové lešení náhradou za
zničené po jeho pádu. Žádný dlouhodobý majetek nebyl vyřazen.

17.

Investice Města

Město Sedlčany v roce 2016 provedlo tyto investice do nemovitostí v hospodaření
organizace:

Výstavba garáže pro rolbu
- 412 940,- Kč

Výstavba hřiště s umělým povrchem
- 6 498 510,- Kč

Oprava skateparku
- 100 000,- Kč
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18. Hospodaření organizace
Do hospodaření organizace v tomto roce neočekávaně zasáhl pouze příspěvek na
dokončovací práce a vybavení hřiště z UT3G, na základě rozpočtového opatření města č. 4, v
celkové výši 612 000,- Kč. Ve výnosech je ale pouze 303 629,50- Kč jako neinvestiční příspěvek
na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku a 308 370,50- Kč je ve jmění účetní
jednotky jako příspěvek na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
Jinak probíhalo hospodaření organizace podle rozpočtu.
ROZVAHA
AKTIVA CELKEM

2 664 989,41

STÁLÁ AKTIVA

1 252 696,50

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

39 218,40
1 475 081,50
2 255 261,82

KOREKCE

- 2 516 865,22

OBĚŽNÁ AKTIVA

1 412 292,91

Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

401 300,96
1 010 991,95

PASIVA CELKEM

2 664 989,41

VLASTNÍ KAPITÁL

1 391 846,00

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

1 119 744,50
28 679,56
72 043,00
165 568,04
5 810,90

CIZÍ ZDROJE

1 273 143,41

Krátkodobé závazky

1 273 143,41

10/12

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
VÝNOSY CELKEM

8 908 315,11

Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží (občerstvení v sauně)
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Ostatní finanční výnosy
Příspěvek na činnost
Příspěvek na opravy a údržbu sport.zařízení
Příspěvek na dokončovací práce a vybavení hřiště z UT3G
Oprávky (transfer dotace)

2 981 983,69
322 747,60
35 565,00
169 216,00
43,96
161 978,00
3 900 000,00
1 029 992,00
303 629,50
3 159,36

VÝNOSY Z ČINNOSTI

3 509 512,29

NÁKLADY CELKEM

8 902 504,21

Materiál
Energie
Prodané zboží (občerstvení v sauně)
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Jiné sociální náklady (stravenky)
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti (pojištění, audit)

556 863,38
1 685 088,47
32 713,00
1 595 597,39
45 755,00
701 837,80
2 833 861,00
791 292,00
13 035,00
87 355,00
71 239,00
417 478,58
61 706,00

NÁKLADY Z ČINNOSTI

8 893 821,62

Ostatní finanční náklady

8 682,59

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

5 810,90
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PROCENTUÁLNÍ SLOŽENÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
VÝNOSY Z ČINNOSTI

100,000 %

Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží (občerstvení v sauně)
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Ostatní finanční výnosy
Příspěvek na činnost
Příspěvek na opravy a údržbu sport.zařízení
Příspěvek na dokončovací práce a vybavení hřiště z UT3G
Oprávky (transfer dotace)
NÁKLADY Z ČINNOSTI

100,000%

Materiál
Energie
Prodané zboží (občerstvení v sauně)
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Jiné sociální náklady (stravenky)
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti (pojištění, audit a pod.)

V Sedlčanech dne 14. 3. 2017

33,47%
3,62%
0,40%
1,90%
0,00%
1,82%
43,78%
11,56%
3,41%
0,04%

6,26%
18,95%
0,37%
17,94%
0,51%
7,89%
31,86%
8,90%
0,15%
0,98%
0,80%
4,69%
0,69%

Pavel Bednář, ředitel organizace, v.r.
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